
 

 
 
  

 در اقتصاد ايران؛تعامل دولت و بازار و رويكرد تنظيم 
   قانون اساسي44هاي كلي اصل ملي در سياستأت

  ∗∗افسانه شفيعي و ∗الدين حسيني سيدشمسدكتر 
  

 قـانون اساسـي، بـه       44هاي كلي اصل    ا هدف تعميق شناخت نسبت به سياست      مطالعه حاضر ب  
 عنــوان يكــي از م اقتــصادي بــهبررســي تعامــل دولــت و بــازار و نقــش دولــت در تنظــي

تـشكيل شـده    كلـي   از سه بخش    اين نوشتار   . پردازد  هاي ياد شده مي   گيريهاي سياست   جهت
 ديدگاه مكاتب اصلي اقتصاد در خصوص نقش و حوزه مداخالت دولت بـا              ، نخست ،است

و اين نتيجه حاصل شده است كه اكثريـت غالـب           شده  كيد بر نقش تنظيمي آن بررسي       أت
ل هستند و مجادلـه بـين آنهـا بـر سـر حـوزه               ئش تنظيمي دولت در اقتصاد قا     مكاتب به نق  

 بستر تاريخي مـداخالت دولـت در        ،در بخش دوم  . عمال تنظيم است   اِ مداخله و چگونگي  
هاي حـدي   كه ديدگاهه استداده شد نشان وشده اقتصاد جهان و ايران بررسي و مقايسه     

انـد و     جه شـده   امور اقتصادي با شكست موا     مين كارايي اداره  أپيرامون دولت و بازار در ت     
 بازار است كه در آن دولـت        -هاي اخير بر رويكرد همكاري دولت     گرايش عمومي در سال   

بخش سوم،  . كند  مكمل سازوكار بازار ايفا مي    نقش هدايتي، نظارتي و تنظيمي را به عنوان         
الكيـت عمـومي   همچون قانون رقابت، مقـررات تنظيمـي و م  (به مطالعه ابزارهاي تنظيمي  

يـران  اختصاص دارد، ضمن اينكه سابقه اعمال تنظيم و مبـاني قـانوني آن در ا              ) انحصارات
  .گيرد مورد ارزيابي قرار مي

  
  .مقررات تنظيمي دولت، شكست بازار،  وربازا:  كليديهاي واژه

 
  مقدمه. 1

شات اقتصادي ترين مناق يكي از مهمتكليف با پيروزي انقالب اسالمي و تصويب قانون اساسي، 
 قانون اساسي، نظام 44بر اساس اصل . يعني حوزه فعاليت دولت و بخش خصوصي تعيين شد

اقتصاد ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار شد كه مفهوم ضمني آن پذيرش 
در ها و اداره فعاليتهاي اقتصادي  صنايع و بنگاهمالكيت بخشي از. يك نظام اقتصادي مختلط است

                                                 
  ت علمي دانشگاه پيام نورئعضو هيدكتراي اقتصاد،  ∗
 دانشجوي دكتراي اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبايي ∗∗
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تعاوني و (هاي غيردولتي خشي ديگر در اختيار و مالكيت بخشدست دولت و در مقابل ب
گذشته از ترتيب ذكر . ستكته كليدي، اهميت هر كدام از اين بخشهان. قرار گرفت) خصوصي

 اقتصادي فعاليتهاي، دامنه و اندازه فعاليت آنها و قيد اين عبارت كه بخش خصوصي مكمل بخشها
 يك اقتصاد مختلط با مالكيت و اختيار 44به هر حال اصل . كننده بود ي است، تعييندولتي و تعاون

دهد كه البته اين نگاه براي اقتصاد سياسي دنيا در دهه  گسترده دولتي را در نگاه اول به دست مي
 انقالب و به نظيرهايي  ضمن اينكه تحوالت سياسي و پديده.  غريبي هم نبودموضوع ميالدي 1970
  .زند  دامن ميدولتها همواره بر گسترش حوزه دخالت ،ل آن جنگدنبا

 مديريت اقتصاد و گرايش بيشتر به سازوكار بازار و ينظامهاپايان يافتن جنگ و تحول در  
ويژه آنكه مالكيت سه   به،چالش كشيد را به 44توسعه بخش خصوصي در دنيا، نگاه اوليه به اصل 

 رشد و موجبات انطباق با مانندسي مشروط و مقيد به شرايطي  قانون اسا44بخش ياد شده در اصل 
 ترتيب به اين. شده است)  كارايي–رفاه اجتماعي (  زيان جامعهعدميا و توسعه اقتصادي كشور 

كه از اختيارات رهبري با مشورت ( قانون اساسي 110 به استناد اصل 44 كلي اصل سياستهايابالغ 
 اين 1385 و 1384ش از پيش مطرح شد تا اينكه در سال بي) مجمع تشخيص مصلحت نظام است

  . ابالغ شدندسياستها
در اين . ز اهميت استئشناخت مبناي نظري اين ابالغيه و تقارن و تناسب زماني آن حا

يابد و از   اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني گسترش ميفعاليتهاي حوزه مجاز سوغيه از يكابال
 بخشهاجايي سهم  تر از جابه اما مهم. ادي دولت محدود شده است اقتصفعاليتهاي ديگر حوزه سوي

 بر نقش تأكيد. ستبخشهامدت اتفاق نيفتد، تحول در ماهيت عملكرد و نقش  كه چه بسا در كوتاه
دهد  هدايتي و نظارتي دولت و تصريح بر جلوگيري از انحصار غيردولتي از طريق تنظيم نشان مي

 1990 نيمه دوم ي اقتصادمطالعات كه در "همكاري دولت و بازار" ديدگاههايكه اين ابالغيه با 
، انگيزه اصلي انجام گماناين . اند، سازگاري و قرابت زيادي دارد  قرار گرفتهتأكيدبه بعد مورد 

 و باشد ميك شناخت نيازمند مطالعه  به يگمان تبديل اين زيرامطالعه و تدوين اين مقاله است، 
 و تحول در نظام اقتصادي 44 كلي اصل سياستهايناخت در اجرايي كردن ترديد نيل به اين ش بي

  .كشور بسيار راهبردي است
بخش اول به معرفي مباني نظري و ديدگاه مكاتب . مقاله در شش بخش نوشته شده است

 به ي دوم و سومبخشهادر .  حوزه و نحوه فعاليت دولت و بازار اختصاص داردمورداقتصادي در 
با توجه به . پرداخته شده استترتيب در اقتصاد جهان و ايران  ي جايگاه دولت بهبررسي تاريخ

 بخشوكار دولت و بازار، در  اهميت نظري و مديريتي رويكرد تنظيم در تحليل و طراحي ساز
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27 ...تعامل دولت و بازار و رويكرد تنظيم در اقتصاد ايران 

اقتصاد بخش پنجم به تنظيم در . شود چهارم به مباني نظري تنظيم و سابقه آن در جهان پرداخته مي
بندي در  سرانجام مقاله با جمع.  بر ابزار اصلي آن يعني قانون رقابت اختصاص دارديدتأكايران با 

 .رسد بخش ششم به پايان مي
  

   لزوم و حوزه مداخالت دولتيدر خصوص بررسي ديدگاه مكاتب مختلف .2
مكاتب مختلف اقتصادي، دخالت دولت در اقتصاد و دامنه و حوزه اين مداخالت را بر پايه 

 و حوزه مداخله اقتصادي داليلبررسي  پيش از بنابراين. كنند  بنا مي"شكست بازار" تحليلهاي
)  مداخله دولتمباني عنوان به( الزم است به انواع شكستهاي بازاري  ختلف،مدولت از ديد مكاتب 

سي و ارزيابي قرار رپرداخته شود و سپس ديدگاه هر يك از مكاتب اقتصادي به اختصار مورد بر
  . گيرد

  

  هاي شكست بازار   نظريه.1-2
توليد   مقدارتأمين از قيمتهاسازوكار بازار يا نظام ها به مواردي اشاره دارند كه طي آن   اين نظريه

تر موارد شكست بازاري باشيم، بايد  اگر درصدد تبيين روشن 1.، ناتوان باشديبهينه از نظر اجتماع
ر بر حسب آنكه حوزه بررسي اقتصاد خرد اين ام. هاي شكست بازار بپردازيم به تميز حوزه

يا ) شكست در اشتغال منابع ـ بيكاري(، اقتصاد كالن )شكست در تخصيص منابع ـ ناكارايي(
باشد، نتايج متفاوتي به دست )  نابرابري و فقر-شكست در اهداف اجتماعي (اقتصاد توسعه 

 دربردارنده كارايي ،اقتصاد خرد به رويكرد توجهعبارتي ممكن است عملكرد بازار با  به. دهد مي
 شكست دهنده نشاناي،   اقتصاد كالن و يا توسعهديدگاههاي به لحاظتخصيصي باشد، حال آنكه 

 هنگام صحبت از شكست بازار، الزم است ابتدا نوع شكست يا هدفي كه بازار در بنابراين. باشد
ش براي جبران  آن شكست خورده است، مشخص شود سپس از طريق آن بهترين روتأمين

  .يا نيل به هدف تعيين شودشكست 
 

  )ناكارايي (2شكست بازار در تخصيص بهينه منابع) الف
توليد بهينه . دهد اين نوع شكست بازار با منحرف شدن توليد تعادلي از توليد بهينه اجتماعي رخ مي

) هزينه نهايي ( كاال تر از اجتماعي جايي است كه در آن قيمت برابر با هزينه توليد يك واحد اضافه
داليل شكست از  ، تخصيص منابعاز نظرباشد و هر عاملي كه موجب بروز اين انحراف شود، 

رسند و  عرضه و تقاضاي بازار به تعادل ميمواردي  دهد در تجربه نشان مي. شود شمرده ميبازاري 
 نشده و تأمينه اجتماعي كند، اما كارايي يا توليد در سطح بهين توليدكننده سود خود را حداكثر مي

                                                 
1. Ruffin, 1990, P. 789. 
2. Resource Allocation 
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طور خالصه  يل بروز اين نوع شكست بازار بهترين دال مهم. خورد  شكست مي"كارايي"بازار در 
  :اند از عبارت
 اين شرايط منحني هزينه متوسط همواره در حال كاهش بوده و در با: انحصارات طبيعي •

متوسط هزينه كل، كاهش در عين حال هزينه استخدام يك واحد بيشتر از عوامل توليد، بيش از 
باشد كننده بسيار بزرگ كند تا مقياس واحد توليد يجاب مي مالحظات فني اپس 1.يابد مي كاهش

شكل (ممكن خواهد بود در زمينه توليد كاالي مربوط غير فعاليت بيش از يك بنگاه در نتيجهو 
)1(.( 

  

  انحصار طبيعي و شكست بازار. 1شكل 
          
          
      
      
          
          
      
          

  
 qc و  pcخواهد بود، حال آنكه نقطه بهينه اجتماعي  qm و pmدر اين شكل نقاط تعادلي صنعت، 

 و دارد وجود رفته از دست  رفاهa+eبه ميزان سطح  بنابراين. است) هزينه نهايي و برابري قيمت(
 هزينه نهايي و نهايي درآمد برابري با قتصاديبنگاه ا .است داده بازاري رخ شكست شود مي گفته

هست، از  نيز بازار تعادل نقطه كه، آن تعادل نقطه ولي رسد مي تعادل به و كند مي حداكثر را خود سود
  .انحراف دارد) مت و هزينه نهاييبرابري قي(شرايط حداكثر كردن رفاه اجتماعي يا كارايي 

دهد كه كاالي مورد  ازار هنگامي رخ مييكي ديگر از موارد شكست ب :كاالي عمومي •
 امكان نبودِناپذيري،  رقابت( خاص اين نوع كاال ويژگيهاي.  كاالهاي عمومي باشدنوعبررسي از 

 آورد  ميفراهم مالي توليد آن را تأمينزمينه بروز مشكل ) كننده از مصرف يا دشواري منع مصرف

                                                 
 (MC)  منحني هزينه نهايي،شرايط رويارويي با انحصار طبيعي و برخورداري از بازده صعودي نسبت به مقياسدر . 1

براي سادگي اين منحني ثابت و به ) 1(گيرد، اما در شكل   قرار مي (AC)نزولي بوده و زير منحني هزينه متوسط
  .صورت خط افقي درنظر گرفته شده است
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29 ...تعامل دولت و بازار و رويكرد تنظيم در اقتصاد ايران 

عبارتي  د و بهننكداخت بابت آن خودداري توانند از انجام هرگونه پر كنندگان مي زيرا مصرف
اگر توليد اين كاال در دست بخش خصوصي باشد، سطح .  پديد آيد"سواري مجاني"مشكل 

   1.آيد  شكست بازار پيش ميهنتيجدر و بوده تر از حد تعادل بهينه  توليد آن صفر يا پايين
ليد يا مصرف يك تو(هاي خصوصي يك فعاليت  هنگامي كه منافع و هزينه : خارجيآثار •
 2. خارجي وجود داردآثارشود كه  هاي اجتماعي آن باشد، گفته مي متفاوت از منافع يا هزينه) كاال

 در واقع نفع شخصي و 3.شود  از آن، توليد مييا بيشترصورت كاال يا كمتر از حد بهينه  در اين
ه و بازار با ر تحقق نيافت پس شرط كارايي در بازا،شود تعادل بنگاه بر منفعت اجتماع منطبق نمي

  .شود شكست مواجه مي
موارد يكسان از بسياري كنندگان و توليدكنندگان در   اطالعات مصرف:اطالعات نامتقارن •

 تقارن اطالعات از آنجا كه نبودِاين .  بازار اطالعات بيشتري دارندموردها در نيست و بنگاه
در اين . شود، باعث ناكارآمدي است  بروز اشتباه در تصميمات واحدهاي اقتصادي ميموجب
كنند تا اطالعات در حد ممكن به صورت متقارن در اختيار   قوانيني را اتخاذ ميدولتهاهنگام 

زني و مهر استاندارد بر كاالها، صدور  به طور مثال قوانين مربوط به برچسب. همگان قرار گيرد
ي در رف كننده از ابزارهاي اصلطور كلي وضع قانون حمايت از حقوق مص مجوزهاي شغلي و به
  .دآي اين زمينه به شمار مي

نقص " يكي ديگر از موارد شكست بازار، شرايطي است كه در اصطالح به :4نقص بازار •
، 6تحركعدم   ،5ناقص اطالعات :از ندا بازار عبارت عوامل اصلي نقص.  معروف است"بازار
برخي آن را شكست . ورد توافق كلي وجود ندارددر رابطه با اين م 8. و ناعقالنيت7ناپذيري تقسيم

                                                 
1. Eaton, 1991, P. 256. 
2. Shughart, 2002, P. 7. 

شود، بلكه گاهي در برقراري كارايي ديناميك نيز  رتويي دچار شكست مياالبته بازار نه تنها در برقراري كارايي پ. 3
هاي جديد صنعتي و نيز طرحهاي پژوهشي حهاي انجام گرفته بر روي طرگذاري  بسياري از سرمايه. ماند ناكام مي

 اقتصادي ،شمار آوردن منافع اقتصادي براي جامعه ها داراي آثار خارجي عظيم و گاه بسيار ديرپا هستند، اما با بههابنگ
  .آورند هاي نظري مداخله دولت براي برقراري كااليي را فراهم مي  پايه، موارد اين. شوند مي

4. Market Imperfection 
  .كند طريق بازار را از حالت رقابت كامل دور مي  و از اينشود  ايجاد نااطميناني ميموجباين مورد . 5
  .شود مي منتهي  بازار نقص به ،هزينه دليل بي افزايش هنتيج در و موارد كاراترين سمت به منابع آزاد انتقال از ممانعت. 6
اط مختلف به فاصله اين مشكل با خارج كردن تابع توليد يا مطلوبيت از حالت پيوسته، امكان انجام انتخاب در نق. 7

  . شود  بازار رقابت كامل، نقص بازار را سبب ميفنيبرد و با رد مفروضات  بسيار كوچك از هم را از بين مي
 سازي رفتار حداكثركننده لزوماً مبين شرايطي است كه در آن توليدكننده يا مصرف) Irrationality(ناعقالنيت . 8
دهند و بنابراين تخصيص بهينه منابع و كاالها رخ نداده و بازار با شكست  را نشان نمي) ترتيب سود يا مطلوبيت به(

  .1376 ،رناني: براي كسب اطالعات بيشتر مراجعه شود به. شود مواجه مي
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عدالتي در  له متناظر با بيئاما چون اين مس. مخالف اين عقيده هستند ديگر گروهيدانند و  بازار مي
شود، زيرا در  عنوان شكست بازار در نظر گرفته مي  است، از نظر بيشتر افراد بهتوزيع امكانات اوليه

 .شود نميتخصيص بهينه منابع حاصل نهايت 

  
  )بيكاري (1در اشتغال منابع  شكست بازار)ب

له ئاين مس. شود رغم برقراري شرايط كارايي تخصيصي، بازار با شكست روبرو مي گاهي اوقات به
دهد، متناظر با بيكاري بخشي   در اقتصاد رخ ميمؤثركه در بيشتر مواقع با كم بودن سطح تقاضاي 

 سطح ميان اختالف نتيجه در و )آن كامل اشتغال سطح به نسبت (يداز منابع بنابر پايين بودن سطح تول

 كرده عمل كارآمد منابع تخصيص در بازار اگر حتي هنگام اين در .است كامل اشتغال و تعادلي توليد

  2.يابد مي ضرورت دولت مداخله ترتيب اين به و است خورده شكست منابع اشتغال در باشد،
  
  )فقر توزيع درآمد و( اي ف توسعه اهداسايردر  شكست بازار) ج

طبق اين قضيه . اين نوع شكست بازار با استناد به نخستين قضيه اساسي اقتصاد رفاه شكل گرفت
كه در آن  طوري كند، به سازوكارهاي بازاري قادر است دستاوردهاي بهينه پارتويي ايجاد 

 اما در عمل 3. كاهش يابددست آورد مگر آنكه رفاه ديگري هتواند رفاه بيشتري ب هيچكس نمي
شود  هايي در توزيع درآمد مشاهده مي  نابرابري، بسيار نادر است زيرا اغلبشرايطيتحقق چنين 

 راستاياي در   ناچار به مداخله و استفاده از ابزارهاي مختلف مالياتي و يارانهدولتهاواسطه آن  كه به
  .هستندافزايش برابري ميان افراد 
 است كه با افزايش رشد توليد در اين اعتقاد بر 4استناد فرضيه كوزنتسدر متون توسعه به 

اما در بسياري از . يابد شود و سپس بهبود مي  وضع توزيع درآمد بدتر مينخستيك اقتصاد، 
اين . نيافته و در حال توسعه توزيع درآمد تنها مسير بدتر شدن را پيموده است كشورهاي توسعه

در اين . )2شكل (. طور تجربي قابل بررسي است  توزيع درآمدي بهJي له با مراجعه به منحنئمس
. شود رنگ تبديل مي  به جاي خطوط نقطه چين پررنگ، به خطوط نقطه چين كمJشكل منحني 

  .بود خواهد جامعه درآمد كم بخش رفاه بيشتر كاهش معناي به باالتر اقتصادي رشد كشورها اين در
  

  
                                                 

1. Factor Employment 
2. Schiller, 1988, P. 37. 

 .9 ص ،Edmond Malinvaud, et al(، 1379(  و همكارانوادمون مالنو. 3
4. Kuznets Hypothesis 
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   اهداف اجتماعيJي نمايش نموداري منحن. 2شكل 
  

  
  
  
  
  
  

  

         رشد درآمد                     
  

برخي آن را شكست بازار  .توافق كلي وجود ندارد اين نوع شكست بازاري نيز در خصوص
 سازوكار بازار ،در هر صورت چون در بسياري موارد.  اين نظر را دارندخالفدانند و برخي  مي

اي  اگر توزيع اوليه امكانات در جامعهو  گيرد  در نظر نمي رارفاهي يا ترجيحات جمعيمالحظات 
 انگيزه بهبود توزيع صورت خود را باعادالنه نباشد، دولت در عمل بخش بزرگي از مداخالت 

  .شود  خوانده مي"شكست بازار" عنوان با در بيشتر موارد مسئلهاين دهد،  مي
 جدول درتوان تمامي آنها را  ار، مياكنون با بررسي جداگانه هر يك از موارد شكست باز

  .  خالصه كرد)1(شماره 
  

  موارد شكست بازار و داليل آن. 1شماره جدول 
 دليل شكست نوع شكست

  .  ممكن است بازارها داراي شرايط انحصار طبيعي يا انحصار چندجانبه باشند-
  . ممكن است آثار خارجي وجود داشته باشد-
  .است بازده صعودي نسبت به مقياس وجود داشته باشد ممكن -
توانند كامل باشند يا حتي اصالً  ويژه بازارهاي بيمه و سلف نمي  برخي از بازارها به-

  .وجود نداشته باشند
كنند يا نهادهاي  كندي حركت مي دليل اينكه اطالعات به  بازارها ممكن است به-

  .رعت كم و غيردقيق تعديل شوندبازاريابي غيرقابل انعطاف هستند، با س
  . افراد يا شركتها ممكن است با سرعت كمي خود را تطبيق دهند-
، امكانات قيمتها افراد و شركتها ممكن است اطالعات درستي در مورد محصوالت، -

 . نداشته باشند را توليد خود و مانند آن

 شكست در تخصيص منابع

كنند كه چيزي را به اي عمل ن گونه  طور ضمني و آشكار، به  افراد ممكن است به-
  .حداكثر برسانند

 نقطه بازگشت

  برابري توزيع درآمد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 36

https://qjerp.ir/article-1-281-fa.html


 43فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي   شماره           

 

32

  
 

 . بدون شغل باقي بمانند،ممكن است عده زيادي از نيروي كار در بازار - شكست در اشتغال منابع

 شكست در اهداف اجتماعي
ممكن است با وجود كارايي در تخصيص منابع، نمودهاي نابرابري درآمدي و فقر در  -

 .جامعه فراوان باشد

  .هاي پژوهش حاضر يافته: مأخذ
  

  و حوزه مداخله دولت  بازارشكستهايمورد ديدگاه مكاتب مختلف در . 2-2
بحث ميان مكاتب مختلف اقتصادي پيرامون حوزه مداخله اقتصادي دولت از ديرباز وجود داشته 

 تفاوت در مفروضاتي است كه در چارچوب آن، اغلب حاصلنظرهاي موجود  است و اختالف
ترين مكاتب اقتصادي در  ، ديدگاه برخي از مهمدر ادامه. شود ب مطرح مي هر مكتهاي هنظري

ارائه ) از مخالفت صرف تا موافقت تام(ترتيب شدت مخالفت  مورد جايگاه اقتصادي دولت، به
  .شود مي

  
  مكتب اتريش -الف

. است 2"شكست نابازار"شكل گرفت، معتقد به  1 كارل منگرديدگاههايكه با طرح  اين مكتب
ي براي توليد يندآفرعنوان   قيمت بهوكارساز بر رقابت بازار و تأكيدداران اين مكتب با طرف

شود،   مييندآفر تشديد اين موجبهاي حاصل از مالكيت خصوصي كه  اطالعات و نيز انگيزه
 به عالوه شرايطي كه .فاقد آنهاست) دولت(هاي مهمي دارد كه نابازار  مزيت،معتقدند كه بازار

ل ئبه عنوان نمونه مسا. شود  منتهيشكست دولت به تواند  كند، مي ر را ايجاد ميشكست بازا
آيد كه كنترل و  هنگامي پديد مي) عبارتي شكست دولت به( غيرمولد يفعاليتهاجويي يا  رانت

 قراردادن رفتار تأثيركننده منابع را براي تحت  آور بوده و مصرف  اتالف،فعاليتهاتنظيم دولتي 
نفع باشند كه  هاي خاص ذي تحت تسلط گروهدولتهابه عالوه، ممكن است . كند يق دولتي، تشو

اين . شوند  بهينه سياستهاي عاليق بخشي محدود را دنبال كرده و مانع از پيگيري يامنافع خاص 
  .)2شماره جدول (. هاي بازاري استيندآفرموارد مبين ناتوان بودن دولت در پيشبرد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Carl Menger (1871) 
2. Non-market Failure 

 1ادامه جدول شماره
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33 ...تعامل دولت و بازار و رويكرد تنظيم در اقتصاد ايران 

  شكست دولت و داليل آن. 2 شمارهجدول 
  علل شكست  

  شكست دولت

  .افراد ممكن است در مورد برتري و شرايط خود نسبت به دولت اطالعات بيشتري داشته باشند -
  ريزي دولت ممكن است از طريق هدايت افراد در جهت يكسان موجب افزايش ريسك شود برنامه -
  . بازارها مرتكب شوددر مقايسه بادولت ممكن است اشتباهات بيشتري  -
گيري بخش خصوصي از انعطاف كمتر و  ريزي دولت ممكن است در مقايسه با تصميم برنامه -

گيري ممكن است توسط دولت به كار   پيچيده تصميميكارهاسازو. چسبندگي بيشتر برخوردار باشد
  .گرفته شود

  .هاي تفصيلي ناتوان باشند  ممكن است در تصدي برنامهدولتها -
لهاي دولت در صورتي كه موانع اداري زيادي وجود داشته باشد، ممكن است مانع از ابداعات كنتر

  .فردي بخش خصوصي شود
مد دارند و نظم و آها و تخصيص كار هاي كار، نوآوري، كنترل هزينه  و افراد نياز به انگيزهانهاسازم -

  .ي دولتي حاصل شودانهاتواند به سادگي از طريق شركتها و سازم ي بازار نميپاداشها
كننده از  عاليم متعادلنكردن  ارسال دليل ي مختلف دولت ممكن است بهبخشها سطوح متفاوت و -

  .از هماهنگي ضعيفي برخوردار باشدها و مناطق داراي منافع مختلف، ويژه در گروه بازار، به
مثال فروش مجدد طور   به.كند جايگاه بازار آنچه را توسط دولت قابل حصول است، محدود مي -

هاي طرح يا گذاري قيمت ،بندي يهتواند سهم كاالها در بازار سياه و فعاليت در بخش غيررسمي مي
  . شود  خوانده مي"سازگاري انگيزهنا"اين مشكل عمومي اصطالحا . مالياتي را مختل كند

زني و فساد ـ كه  ه استفاده كننده از منابع از طريق چانفعاليتهايشود كه  هاي دولت موجب ميكنترل -
شود ـ اين   غيرمولد ناميده مياً مستقيميفعاليتهاجويانه يا   رانتفعاليتهاي ، اقتصاديمطالعاتاغلب در 

  . قرار دهدها را تحت تأثيركنترل
كنند  ردار كه براساس منافع خود عمل مي با نفوذ و برخوگروههايريزي ممكن است توسط  برنامه -

 چرا، مانند چون و با منافع بيشود ي گروههاي ايجاد موجبريزي  ن، برنامهمخدوش شده و عالوه بر اي
  .اني كه از حمايت برخوردارندگرها يا صنعت بوروكرات

  .1-560صص ، 1382، مايرجرالد : مأخذ
  

در اين مكتب رقابت چيزي فراتر از يك مفهوم ايستاست زيرا به تعريف پيروان اين مكتب 
خوبي  هاي بازار را بهيا بتوانند فرصتقابت بپردازند كه يا نوآور باشند توانند به ر  كساني ميفقط
 بنگاههايداري، رقابت واقعي ميان  ها در يك اقتصاد سرمايهاز نظر آن. ناخته و استفاده كنندش

 نوآور و ساير بنگاههايگيرد، بلكه ميان  كوچكي كه توليدكننده كاالي يكساني هستند در نمي
رونق ترجيح  رو را به يك رقابت بياين مكتب يك انحصار پويا و پيش. دهد  رخ ميبنگاهها

آورد اما رقابت   ميفراهمي بزرگ براي نوآوري موفق پاداشها ، انحصارآنهادهد، زيرا از نظر  مي
با چنين . شود ساز رشد اقتصادي باالتر مي هاي فعاليت، زمينه كند و پاداش با ايجاد انگيزه چنين نمي

  1. نيستمؤثريك از مداخالت دولتي از نظر طرفداران اين مكتب   شرايطي هيچ

                                                 
 .146ص، 1376 محسن رناني،. 1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 36

https://qjerp.ir/article-1-281-fa.html


 43فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي   شماره           

 

34

  1 مكتب پولي-ب
صادي، گذاري شد، معيارهايي مانند آزادي فعاليت اقت بنيان2در اين مكتب كه توسط فريدمن

ور اقتصادي دولت در امنكردن گذاري و مداخله  هاي سود و سرمايه هحاكميت بازار آزاد، انگيز
بر اساس ديدگاه پوليون اگر . شود عنوان اصول اوليه نظام بازار شناخته مي بهالزم دانسته شده و 

تا موقعي كه دولت دخالت البته اقتصاد به حال خود رها شود، داراي ثبات بيشتري خواهد بود 
 هاي پيدايش نوسانمهم دليل آناناز نظر . كند احتياطي بخواهد آن را مديريت سياستهايكرده و با 
 دستيابي به اهدافي راستايعنوان يك عامل در  دولت به. است نادرست دولت استهايسي ،اقتصادي
 از دولتهاتوان از طريق مبادالت خصوصي به آن دست يافت، ناكارآمد است، زيرا در عمل  كه مي

كار  اهدافي برخوردار هستند كه در راه دستيابي به آنها قسمتي از منابع عمومي را براي مواردي به
  3.د كه برخالف منافع مردم استبرن مي

گذاري   را كه دولت بهتر از بخش خصوصي قادر به سرمايهمسئله ترتيب پوليون اين به اين
كالن و مقررات مصلحتي در اقتصاد هاي به سياستپذيرد و  و ايجاد ثبات اقتصادي است نمي

اصالحات  هميت دارد،ذار اين مكتب اانگياي كه از نظر بن مسئلهتنها . داعتقادي ندار تنظيمي،
 عنوان باي بازاري قيمتهاي دستوري و برقراري قيمتهاقيمتي است كه در قالب كنارگذاردن 

  4.شود  مطرح مي"اصالحات قيمتي"
  
   مكتب كالسيك-ج

 اقتصادي به سه اصل آزادي فعاليتهايذار مكتب كالسيك، در رابطه با گ  بنيان5آدام اسميت
ها، معتقد بوده و بر رقابت در كسب فرصتو ) مالكيت(صوصي اقتصادي، ضرورت وجود منافع خ

 حفظ و حراست از جامعه، حمايت از افراد در مقابل ظلم و برپايي و ههمان اساس سه وظيف
 ، وظيفه سوممورددر .  را براي دولت قائل شدنگهداري نهادهاي اجتماعي و خدمات عمومي

جا مالكيت بزرگ وجود داشته باشد، كند كه هر   عنوان مي"ثروت ملل"تاب  كاسميت در
شود و در اين شرايط به وجود دولت احتياج است اما جايي كه  نابرابري عظيمي مشاهده مي

اين ترتيب به . مالكيت خصوصي قادر باشد به نحو كارا عمل كند، وجود دولت لزومي ندارد
شكست  نوعي نآناد ها به جز در مورد انحصارات طبيعي كه به اعتقاشود كه كالسيك مشخص مي

                                                 
1. Monetarist School  
2. Friedman 

 .85، ص 1383، غفاريهادي . 3

 .7-36ص ص، 1382كيت گريفين، . 4
5. Adam Smith (1776) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 36

https://qjerp.ir/article-1-281-fa.html


35 ...تعامل دولت و بازار و رويكرد تنظيم در اقتصاد ايران 

داخله دولت كردند، م  به شمار رفته و در آن مالكيت عمومي را توصيه ميبازار در تخصيص منابع
   1.دانستند مجاز و مضر ميرا در ساير موارد غير

  
  مكتب نئوليبراليسم -د

 و توليد اقتصاد به شمار قيمتهاپيروان اين مكتب از مخالفان مداخله مستقيم دولت در امور 
 آزادي آناناز نظر .  نيز اعتقاد دارندشكست بازار در تخصيص منابعاما در عين حال به  روند،  مي

به رقابت در بازار صدمه رسانده و باعث شكست بازار در تخصيص منابع  اقتصادي صرف، 
 اين امر با ممنوعيت . بايد دولت مداخله كند  در هر بخش كه رقابت به خطر افتد،بنابراين. شود مي

خارج ساختن ( اقتصادي ميان صاحبان سهام بنگاههايرقابتي، ممانعت از تقسيم سود رفتارهاي ضد
 به انجام  آنمانند، كمك به كشاورزان در فروش كاالهاي فاسد شدني و )سرمايه از ميدان رقابت

تباط ند و در اين اركند تا شرايط رقابت واقعي را برقرار ك  دولت دخالت مي،در اين نظام. رسد مي
  2 .گيردميات تنظيمي بهره رانحصار و مقر از قوانين ضد

  
  مكتب كينزي - هـ

 طبيعي تعديل بازار به سمت اشتغال يندآفربر اين باور بود كه ) ار مكتب كينزيبنيانگذ (3كينز
ها كينزي كه بنابر نظر مسئلهاين . شود  دچار شكست مياشتغال عواملكامل ضعيف بوده و بازار در 

دهد، علت اصلي بحران اقتصادي و بيكاري بوده و در هر زمان   رخ ميمؤثركمبود تقاضاي در اثر 
 البته اين مداخله از طريق 4.كه چنين شرايطي پديد آيد، دولت ملزم به مداخله اقتصادي است

 بنگاههامعناي مداخله در امور داخلي  رسد و هرگز به  مختلف مالي به انجام ميسياستهاياعمال 
 از وجود حاصلهاي قيمتي شاره به وجود انحصارات و چسبندگيها با ادر حقيقت كينزي .نيست

آنها و در عين حال اهميت آزادي اقتصادي افراد، تنها وظيفه دولت را مراقبت از سطح توليد كل 
  .گيرند رات تنظيمي را در نظر نميدانند و مقر اقتصاد و نه توليد در واحدهاي خرد يا انحصاري مي

                                                 
 .4، ص1383، ارديبهشت  شوراي اسالميهاي مجلس مركز پژوهش. 1

 .67، ص 1383، ريغفا. 2
3. J. M. Keynes 

 .27-30، صص1376گرجي،  ابراهيم .4
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  مكتب نئوكالسيك -و
 قابل 2"نئوكالسيك ليبرال" و 1"مكتب نئوكالسيك رفاه"عقايد اين مكتب در دو شاخه اصلي 

حداقل دخالت "در هر دو مكتب نئوكالسيك ليبرال و نئوكالسيك رفاه، از مقوله . بررسي است
 .3دشو  ميبيانها حمايت شده و به عنوان بهترين سياست   موردنظر كالسيك"دولت در اقتصاد

هاي رفاه تنها هنگامي ارد و آن اينكه از نظر نئوكالسيكالبته ميان اين دو شاخه يك تفاوت وجود د
 خارجي وجود نداشته باشد يا اعمال آثارتوان منكر اهميت مداخالت دولتي شد كه در اقتصاد  مي

تقاد به سيك رفاه با اععبارتي مكتب نئوكال به. حتي اقتصاد كالن ضروري نباشد مصلسياستهاي
 ،يا مصالح اقتصاد كالن)  خارجيآثاربنابر وجود  (تخصيص منابعهاي بازار در وجود شكست

 از طريق اغلباين مداخالت . شمارد مداخالت اقتصادي دولت را در اين شرايط ضروري مي
اين در حالي .  خارجي، قابل انجام استآثار مالي و اخذ ماليات در شرايط بروز سياستهاياعمال 
ل نشده ئهاي ليبرال به هيچ عنوان براي دخالت دولت در اقتصاد جايگاهي قا  كه نئوكالسيكاست

 تعريف "دولت حداقل"و در تمام شرايط با اعتقاد به كارايي سازوكارهاي بازار، دولت بهينه را 
  . مكتب نئوكالسيك، به نوعي همان مكتب پولي استاز توان گفت اين شاخه  پس مي. كنند مي

  
  ناد گرايانه -ز

 تحكيم شده است، 4 از طريق آثار داگالس نورثبيشتر اين مكتب فكري كه ديدگاههاي
جاي تحليل آن در اجزاي كوچك و جداي  سمت بررسي كلي اقتصاد ـ به گيري خود را به جهت

هاي رفداران اين مكتب هنگامي كه قسمتاز نظر ط. از يكديگر و محصور شده ـ  قرار داده است
صورتي مجزا و بدون ارتباط با جوهره كل، بررسي شود آنگاه  رگانيزم پيچيده بهمختلف يك ا

ترتيب مفهوم فعاليت اقتصادي از ديدگاه  به اين. توان فهميد كار درست آن را نميوهرگز ساز
شناسي،  آنها بر اين باورند كه اقتصاد با سياست، جامعه. استنهادگرايان يك مفهوم بسيار محدود 

هاي اعتقاد و تجربه بشر در تداخل و ارتباط است و   و سنن، ايدئولوژي و ساير جنبهحقوق، عادات
مردم نيز . شود وسيله نهادهاي اقتصادي و نه قوانين اقتصادي، تنظيم مي زندگي اقتصادي به

 ي آنهادهند كه اعضا ي سازمان ميگروههايمخلوقات اجتماعي و متفاوتي هستند كه خود را در 
ترتيب مشخص است  به اين. نندك تقابل باشند و براي منافع مشترك گروه فعاليت ميداراي منافع م

ي بزرگ در مقابل شركتها عنوان مثال هبها تضاد وجود خواهد داشت، روهكه بين منافع گ

                                                 
  .كتب نئوكالسيك آلفرد مارشال استگذار اين شاخه از مبنيان. 1

  .خه از مكتب نئوكالسيك لوكاس استگذار اين شابنيان. 2

 .27-30، صص1376 گرجي،ابراهيم . 3
4. Douglass C. North 
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37 ...تعامل دولت و بازار و رويكرد تنظيم در اقتصاد ايران 

ن شهري ا توليدكنندگان، كشاورزان در برابر ساكنبر ضدكنندگان  ي كوچك، مصرفشركتها
تخصيص  بازار نظام، نهادگرايان معتقد نيستند كه لهاييرائه چنين استدال با ابنابراين 1.كنند عمل مي
بگذار "آنها اقتصاد . كردرا برقرار خواهد درآمد عادالنه توزيع وجود آورده و   را بهبهينه منابع

 محكوم كرده و معتقدند كه دولت بايد نقش بيشتري در زندگي اقتصادي و "كارش را بكند
تواند طبقه كارگران را از افتادن   اين نوع اصالحات ميناز ديدگاه آنا .اجتماعي داشته باشد

 اصالح مداوم و از برايجمعي دولت  هاي دستهترتيب كنترل به اين. دامان سوسياليسم نجات دهد به
 حال اين .2يابد هاي ايجاد شده در زندگي اقتصادي ضرورت مينبودِ تعديلها و  بين بردن كاستي

رفع تضاد ميان منافع افراد و  راستاي از طريق اعمال مقررات تنظيمي در  ممكن استمداخله 
 .هاي مصلحتي اقتصاد كالن از طريق اعمال سياستدهي صحيح به نظام بازار اجتماع باشد يا جهت

عنوان نهادي مكمل بازار و   اينكه بهدليل يعني در اين مكتب فكري هر دو نوع مداخله دولت به
 . الزم است كه در نهايت مشكالت رفع شودفقطزيرا رفته شده است بخش خصوصي است، پذي

  
  مكتب سوسياليسم -ح

د، بازار را  در اقتصاسه نوع شكست بازارگذار مكتب سوسياليسم با اعتقاد به وجود هر نيانماركس ب
هاي اقتصادي ناتوان دانسته و بر ضرورت وجود مالكيت اجتماعي در سراسر از دستيابي به تعادل

 وظيفه تنظيم برنامه، ،در نظام سوسياليستي يك قدرت مركزي. كند  ميتأكيد يي اقتصادهابخش
 سازوكار قيمت بنابراين. هاي موجود بر عهده داردتجراي برنامه را با توجه به اولوي و اددادن رهنمو

در تعيين مقدار، چگونگي، زمان و هدف توليد هيچ نقشي نداشته و تمامي اين موارد از طريق 
در . شود  كاال و خدمات اجتماعي مشخص ميتأمينريزي مركزي دولت با هدف  سازمان برنامه

لفه اصلي بازار ؤشود و در نتيجه م اين مكتب مالكيت اجتماعي جايگزين مالكيت خصوصي مي
  .كند  را نفي مي"نفع شخصي" يعني

ز مكاتب به توان گفت كه بسياري ا در يك ارزيابي كلي از مكاتب مختلف اقتصادي، مي
نوعي به مداخله اقتصادي دولت اعتقاد دارند و تنها اختالف ميان آنها در حوزه اين مداخالت 

  .ستا  زه مداخالت دولت مقايسه شده انواع شكست بازار و حو)3(شماره در جدول . است
  

                                                 
  .9-16صص ، 1376گرجي، ابراهيم . 1
  .16-20 صصهمان،. 2
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   نوع و حوزه مداخله دولتموردديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي در . 3شماره جدول 
  رشكست بازا
  و مداخله دولت

  عنوان مكتب

شكست در 
تخصيص 
  منابع

شكست 
در اشتغال 

  منابع

شكست 
در اهداف 
  اجتماعي

  نوع و حوزه مداخله دولت

  به هيچ عنوان  O  O  O  اتريش
  به هيچ عنوان  O  O  O  )پوليون( هاي ليبرال نئوكالسيك

  .هر كجا كه رقابت به خطر افتد  O  O    نئوليبرال
   عمومي انحصارات طبيعيمالكيت  O  O    كالسيك

  O    O  ها كينزي
 اقتصاد كالن در دوران سياستهاي

  مؤثركمبود تقاضاي 

        هاي رفاه نئوكالسيك

 اقتصاد كالن در سياستهاي
صورت نياز به اين سياستها و 

برقراري ماليات در صورت وجود 
  پيامدهاي جنبي

        نهادگرايان

هاي بازار از طريق جبران شكست
وضع قوانين، اعمال (ازي نهادس

مقررات تنظيمي، ايجاد 
يي در جهت حمايت از نهااسازم

  )نهادهاي سياسي

        سوسياليسم
   برقراري مالكيت اجتماعي در

  همه جا
  هاي پژوهش حاضر يافته: خذأم
  

  )و نقش آن در راهبرد توسعه( در اقتصاد  بررسي تاريخي جايگاه دولت. 3
.  شده استبزرگي دستخوش تحوالت ،ي مختلف تاريخنهااي دورجايگاه دولت در اقتصاد، ط

ها  يا شكست دولتتوفيقميزان  (دولتهااين تحوالت با توجه به شرايط اقتصادي حاكم و اثربخشي 
 تشديد يا تحديد مداخالت اقتصادي دولت موجب و البته هر يك هشكل گرفت) در مقايسه با بازار

تكوين " عنوان بااي   در مقاله1 مانند آنچه ثوربكمسئله اين. دان هطي دوران بعد از خود شد
 است از دوران پس از جنگ جهاني دوم كرده ارائه "هاي خارجيكمكنقش وسعه و دكترين ت

  .در قالب سه مرحله قابل بررسي است)  به بعد ميالدي1950دوره (
  

                                                 
1. Thorbecke (1994) 
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39 ...تعامل دولت و بازار و رويكرد تنظيم در اقتصاد ايران 

  دولت به عنوان پيشران نخست:  مرحله اول.1-3
  1950 دهه -الف
در اين دوران هدف اصلي . ستدولتها در گستره مداخالت اقتصادي ياهميت دوران پر 1950دهه 

،  شده توسعه، رشد توليد ناخالص داخلي بوده است و تمامي راهبردهاي مطرحسياستهاي
ريزي اقتصادي در كشورهاي  تجربه برنامه. كرد يد ميأيهاي دخالت دولت در اقتصاد را ت زمينه

 و 1930(از آن مچنين عملكرد اتحاد جماهير شوروي طي دو دهه قبل مختلف و موفقيت آنها، ه
ريزي كالن داشته باشد و با  تواند برنامه نشان داده بود كه دولت با موفقيت مي) 1940
 ديدگاههايدر اين دوران .  رشد اقتصادي شودموجبگذاري در مقياس كالن  سرمايه

با اميد )  كشورهاي در حال توسعهويژه هب( در جهان شايع شد و بيشتر كشورها "ضدبازاري"
ترديد مواردي  بي.  اقتصادي شدندفعاليتهايدستيابي به رشد اقتصادي باالتر، خواهان دولتي بودن 

شد، تجربه دو جنگ   كه از آن به عنوان شكستي براي بازار ياد مي1929 بحران بزرگ نظير
از (د ـ استقالل كشورهاي مستعمره اد  كه اغلب مداخله دولت در اقتصاد را گسترش مي جهاني ـ
  1. بودمؤثرگيري اين ديدگاه  و توسعه اردوگاه كمونيسم نيز در شكل) داري ي سرمايهدولتها

  
  1960دهه  -ب

ها نظير بيكاري و تراز پرداختاي در كشورها گسترش يافت و مباحثي  اهداف توسعه 1960از دهه 
عنوان دو  به ("ساختاري" و "نئوكالسيكي"ته  دو دسراهبردهاي اين دوران در. را نيز در برگرفت

. ديدگاه ساختاري به شدت مدافع گسترش نقش دولت بود. استبندي  قابل تقسيم) قطب مخالف
گذاري و مخارج دولت ميان   و به تخصيص سرمايههشد  توجه بخشهادر اين ديدگاه به ارتباط بين 

هاي   يتعادل بيشد و حتي  اشد، اهميت داده مينحوي كه متضمن رشد متوازن اقتصادي ب  بهبخشها
در . شد ي اقتصادي در نظر گرفته ميبخشها بر هم، مولد توسعه ديگر بخشها متقابل آثار از حاصل
 دولت در اقتصاد لزوم فعاليتهاي ديدگاه نئوكالسيكي اعتقاد بر آن داشت كه گسترش ،مقابل

 سياستهاي، رفع نقايص بازار و اعمال قيمتهااسب توان با استفاده از نظام من چنداني ندارد و مي
  .تجاري مناسب، اقتصاد را تعديل كرد

رفت اما در مجموع  شمار مي  به 1960 مهم در دهه ديدگاههاياين ديدگاه به عنوان يكي از 
  .2 طي اين دوران همچنان حفظ شد" اقتصاديفعاليتهايعنوان پيشران نخست در  دولت به"ديدگاه 

  

                                                 
  .25-31 صص ،همان. 1
  .36-41 صص ،همان. 2
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  1970دهه  -ج
، ركود فراگير، نرخ رو به رشد نفتياول  بروز شوك نظير جهان با برخي تحوالت 1970طي دهه 

 مبتني بر رشد توليد در سياستهاياين موارد به همراه شكست .  مواجه شدنظاير آنهابيكاري و 
  دو دهه قبل، راهبردهاي جديدي اتخاذ شود اماسياستهايجاي  بسياري از كشورها باعث شد تا به

در نظر گرفتن  كه هر يك با يادشدهراهبردهاي . ديند اجرا به دولت سپرده شآفرهمچنان 
  : ازاند صدد رفع مشكالت موجود بودند، عبارتهاي چندگانه، به نوعي دراولويت
 تأكيدشد،  اين راهبرد كه از سوي بانك جهاني پيگيري مي: عراهبرد رشد همراه با بازتوزي •

هاي  افزايش پرداختنيازمندها و عوامل قرار داده بود و  يع داراييخود را بر وضع موجود توز
وري  دف افزايش بهرهاجراي اين راهبرد كه با ه. المنفعه بود گذاريهاي عام انتقالي براي سرمايه

 كوچك توليدكنندگان گيري شكل و زمين بدون كارگران و روستايي كوچك هايزمين كارگران

  .داشت قرار دولت نظارت تحت كامل طور به شد، مي يپيگير شهري رسميغير نواحي در
طور عمومي بازتوزيع  به(اهبرد مشتمل بر اصالحات ارضي اين ر :راهبرد نيازهاي اساسي •

راهبرد از اين . هاي عمومي و مجموعه ديگري از ابزارهاي سياستي بودگذاري ، سرمايه)داراييها
ريف اين سازمان نيازهاي اساسي در دو گروه المللي كار پيشنهاد شد و طبق تع سوي سازمان بين

و دسترسي به خدمات حياتي ) غذاي كافي، مسكن و پوشاك(حداقل نيازهاي مصرفي خانوار 
 مديريت و با راهبرد قبلي به طور كامل همچنين. گرفت جاي مي) بهداشت، آموزش و آب سالم(

 .شد انجام مياجراي دولتي 

اين راهبرد از اعتقاد به ذاتي  :سعه نيافتگي نئوماركسيستيهاي تو  راهبردهاي مبتني بر نظريه •
 توسط كشورهاي صنعتي آنهابودن ويژگي توسعه نيافتگي در كشورهاي در حال توسعه و استثمار 

سازي بخش  ياسي گسترده، جانشينها در مقبيان كننده بازتوزيع دارايي همچنين. گرفت ت ميئنش
 به دولت سپرده الكيت اشتراكي بود و اجراي آن كامالًوسيله م ههاي خصوصي بمي از مالكيتهم

  .1شده بود
 بوده دولتها اوج قدرت يادشدهتوان گفت، دوران  بندي كلي از اين مرحله مي در يك جمع

 خود، مجاز به شديدترين فعاليتهاي با برخورداري از اعتماد جامعه نسبت به اثرگذاري آنهااست و 
  2.ندا انواع مداخالت اقتصادي بوده

  

                                                 
  . را در پيش گرفت، چين بودراهبرديكي از كشورهايي كه اين . 1

2. Therbecke, 1994, pp. 9-43. 
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  1)دولت پليد(مرحله دوم . 2-3
گيري شديدي در   به طول انجاميد و در آن جبهه1990 تا نيمه اول دهه 1980اين مرحله از دهه 

  .خورد  دولت و اثرگذاري فعاليتهاي آن به چشم ميبرابر
  

  1980دهه  -الف
هاي نرخ و هاي خارجي در كشورهاي در حال توسعه مقارن با حجم عظيمي از بدهي1980دهه 

ط، جهت سابق كشورها در اين شراي.  و در نتيجه شيوع بحران مالي در اين كشورها بود باالي بهره
ها و  به سوي حفظ تعادل تراز پرداخت حداقل نيازها، برگشتتأمينالمنفعه و  از اجراي طرحهاي عام

ختاري،  تعديل ساسياستهاياي به سمت  هاي گسترده حركتدر نتيجه. تراز بودجه منعطف شد
متناظر با اين .  مشاهده شدآن مانندسازي و  كاهش نقش دولت در اقتصاد از طريق خصوصي

سو برخي معتقد بودند كه اجراي موفق از يك. تعارضاتي نيز به وجود آمد، سياستها و تغيير حركتها
  وجود يك دولت قوي است و از سوي ديگر مخالفان اين دولت قوي بانيازمند تعديل سياستهاي

رنگ شدن نقش  خواستار كم) دولتهادر نتيجه اشتباهات (استناد به مشكالت پديد آمده در اقتصاد 
 در اقتصاد بنابر دولتهارنگ  آنچه در نهايت مشاهده شد حضور كم. اين نهاد در اقتصاد بودند

 دولت مبتني بر رويكرد دولت حداقل و  كردنانديشه كوچك. 2 طي اين دوران بودآنهابدنامي 
سازي را ترويج كرد و آراي مكاتب نئوكالسيك  ي نظير آزادسازي و خصوصيسياستهايبگرد، ش

  . بر راهبرد توسعه مسلط شد،ونليبرال و پولي
  

 1990نيمه اول دهه  -ب

 تعديل اقتصادي سپري شد كه بحران و سياستهاي در حالي با اجراي شديد 1990 نيمه اول دهه 
 به "اقتصاد دستوري"طي اين دوران، حركت از . خورد م ميركود در بيشتر نقاط جهان به چش

گذاران در اين دوران به سياست. رفت يافتگي به شمار مي عه كليد توس"اقتصاد بازاري"سمت 
 تغييراتي كه بتواند با كاستن از فساد موجود ـ كه مسبب ،ضرورت تغييرات نهادي معتقد بودند
ه را به سمت درجات باالتر توسعه اقتصادي هدايت شدـ جامع اصلي آن دولت در نظر گرفته مي

ـ زمان بازرسي 1970از اوايل دهه ) عبارتي دولت پليد يا به(ديدگاه مبتني بر فساد دولت . كند
المللي كار از بازارهاي نيروي كار برخي كشورهاي در حال توسعه ـ شكل  نمايندگان سازمان بين

 بيش از حد گسترده و به همان اندازه دولتهاديدگاه طبق اين . گرفت و در اين دوران شدت يافت

                                                 
1. Evil Government 
2. Thorbecke, 1994, pp. 8-51. 
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به نحوي مسرفانه توليد ) مدآكاراز راههاي نا(هاي بازار  شدند و با اخالل در انگيزه فاسد شمرده مي
  1.شد  بهترين رويكرد، حداقل كردن دولت تشخيص داده در نتيجه. كردند مي

  
  )به بعد 1990نيمه دوم دهه  ( دولتنوسازي: مرحله سوم .3-3

اين امر با بروز بحران . ي ركود عمومي در اقتصاد جهاني بودنهاا يكي از دور"دولت پليد"دوران 
ميزاني وخامت يافت كه  و بهمالي در كشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا تشديد شد 

 دولت به سويدر اين هنگام دوباره نگاهها . سمت حذف فقر تغيير جهت دادند ها بهذاريگسياست
 دولت در ميان نبود، فقدان ديگر صحبت از ضرورت وجود يا ،نهاد گرايي ديدگاهشت اما از بازگ

. بودمطرح  تسريع رشد اقتصادي و نيل به ساير اهداف راستايبلكه رابطه مكملي دولت و بازار در 
ي البته طرح اين ديدگاه ـ ديدگاه مبتني بر رابطه مكملي دولت و بازار در مقابل ديدگاه جايگزين

ت صورت  ديد متفاوايدولت و بازار ـ از سوي افراد مختلف و گاه با عناوين و تا حدي زاوي
  :اند از طور خالصه عبارت ها بهبرخي از اين ديدگاه. گرفت

  

   بازآفريني دولت-الف
 انجام دادن آن نيست، بلكه چگونه چه چيزي را انجام دادن دولت، مهم مورددر اين ديدگاه در 

 رفع مشكالت اقتصادي دانسته و حصول براي دولت را ابزاري ، به اين ديدگاهنامعتقد. است
آنها دولت را نهادي كارآفرين . دانند كارايي اقتصادي را بدون وجود اين نهاد غيرممكن مي

هاي پربازده بوده و  بازده به حوزه هاي كم كنند كه مسئول انتقال منابع اقتصادي از حوزه تعريف مي
اين طور خالصه طبق  به. وظف به ايجاد فرصت برابر براي واحدهاي اقتصادي استدر عين حال م

ذاري مبتني بر بازار و استفاده از مشوق به جاي فرمان دادن بوده ديدگاه، دولت موظف به سياستگ
 2.كند  را اعمال مي"پاروزن"جاي   به"دار سكان"و در اقتصاد نقش 

  
   احياي دولت-ب

ي يهااست، نقشنهادگرايان و طرفداران مكتب انتخاب عمومي ورد نظر نئو مبيشتراين ديدگاه كه 
  :شود ل ميئرا براي دولت قا

  ،) مولد اقتصاديفعاليتهايبا ايجاد انگيزه ( محيط مناسب خرد و كالن اقتصادي تأمين •
  حقوق مالكيت، امنيت و نظم،نظيرهاي مناسب نهادي  زيرساختتأمين •

                                                 
 .62-65همان، صص . 1

  .45ص  ،1384، اوزبرن ديويد. 2
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  . اقتصاديفعاليتهايهاي الزم براي ت بهداشتي و زيرساختضمين حداقل امكانات آموزشي و •
هاي دولتي، محوريت را به بخش خصوصي در نظر گرفتن كنترلدر ساير موارد، با 

آيد كه بخش  با اين ديدگاه، بخش خصوصي زماني موتور رشد اقتصادي به حساب مي. سپارد مي
زاري آن باشد و در نهايت توسعه و كننده زمينه الزم براي ايفاي نقش سازوكار با دولتي تضمين

  .شود رشد اقتصادي باالتر با مشاركت و همكاري هر دو نهاد حاصل مي
  
  1 حكمراني خوب-ج

ملزم است سازوكارهاي الزم به منظور ) است نگرايانهاد ديدگاههايكه از (دولت در اين ديدگاه 
 وسيله فضاي فعاليت براي بخش ينبه ا كند و فراهم را بخشها براي فعاليت ساير مناسببستر ايجاد 

، بايد يابدخصوصي را تسهيل كند اما براي آنكه اثربخش باشد و بتواند به اهداف خود دست 
به بيان  .كننده باشد  پاسخگو و مشاركتعدالت محور،ساالر،  مردم داراي چهار ويژگي اساسي
 كننده رتي دولت تسهيلتواند دولت را اثربخش كرده و در چنين صو ديگر اين چهار ويژگي مي

  . خواست اكثريت استاساس ويژه چنين دولتي، اداره عمومي بر وظيفههمچنين . خواهد بود
مشخصه داراي  ها اگر چه تا حدي با يكديگر متفاوت هستند، همگي در چنداين ديدگاه

  :ند ازا طور اصلي عبارت اين وجوه اشتراك به. باشند مي اشتراك وجه
ها آنچه اهميت دارد، نقش و اثربخشي دولت يا بخش خصوصي هتمامي اين ديدگادر  •

  .شود است و در درجه دوم به اندازه هر يك از آنها پرداخته مي
 است، اما آنچه در اين )بازار( اقتصادي تقدم با بخش خصوصي فعاليتهايدر اداره امور و  •

 .لفه استؤم اهداف مرتبط با اين تأمين، تحقق كارايي و استتر  ميان از بقيه مهم

عنوان مكمل  يتي، نظارتي و تنظيمي دولت را به نقش هدا)كارايي( يادشدهتحقق هدف  •
 .كندكند و دولت بايد شكست بازار را جبران  بازار ميسر مي

 دولت بلكه شود، انگاشته مترادف دولت جايگزيني با نبايد دولت توسط بازار شكست جبران •

  .كند مي جبران بازار تكميل با را كارايي تأمين و رقابت گيري شكل رقابت، قانون نظير ابزارهايي با
 در اقتصاد، از دولتهاترتيب بررسي تاريخي به خوبي نشان داد كه چگونه جايگاه  به اين
 كه هيچ يك از دو مسئلهسپس با تبيين اين .  تغيير يافت"شبگردي" به "تام اقتصادي"محوريت 

دولت مسير صحيح را نشان دهد، ديدگاه بنيادين حاكم در هاي تواند در تبيين نقش نميديدگاه 
بسياري از ) هاي قبل پديد آمده در دوره(واسطه آن مشكالت  مرحله سوم شكل گرفت تا به

                                                 
1. Good Governance 
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كشورها حل شده و از همكاري دولت و بخش خصوصي آنها با هم، سطح باالتري از كارايي 
  .دست آيد به
  
   بررسي جايگاه دولت در اقتصاد ايران.4

هاي  تاريخ اقتصاد ايران مملو از وقايع قابل توجه در زمينه حوزه مداخالت اقتصادي دولت و ابزار
طوري كه  اين مداخالت طي تاريخ با نوسانات قابل توجهي همراه بوده است به. اجراي آن است

اين .  با شدت كمتري اعمال شده استانها بسيار شديد و در برخي دورانهابرخي دور در
پذيري در حوزه مداخالت دولتي، متناسب با شرايط زماني و اوضاع اقتصادي كشور صورت تغيير

هاي عمومي جهاني نسبت به حوزه مداخالت گيري  در عين حال روند آن با جهتگرفته است و
عبارتي تاريخ ايران نيز مانند جهان، شاهد سه  به. است، البته با وقفه نسبت به آن، منطبق دولتها

دولت به عنوان مرحله اول، : ستدولتهاگيري نسبت به مداخالت اقتصادي  لف از جهتمرحله مخت
 با بررسي تاريخ مسئلهاين .  است احياي دولتسوم، شكست دولت و دوم،پيشران نخست، 

  1 )3شكل (.  قابل مشاهده است"سير تكويني قوانين اقتصادي" و "اقتصادي ايران"
  

   ايران و جهاني دولت درسير تاريخي جايگاه اقتصاد. 3شكل 
  

 
  زياد                  

  متوسط                    تاريخ جهان

   ميالدي تقويم
دهه اول 

  21قرن 
دهه 
90  

دهه 
80  

دهه 
70  

دهه 
60  

دهه 
50  

  دهه
 40  

  دهه 
30  

  )اقتصاد آزاد(كم 

  )اقتصاد آزاد(كم   1310 1320  1330  1340  1350  1360  1370  1380  تقويم شمسي
 متوسط                       
  زياد                      يخ ايرانتار
 
  عنوان پيشران نخست دولت به. 1-4

يعني )  ميالدي1970مقارن با دهه  (1370 به بعد، آغاز و تا دهه 1330هاي اين مرحله از ابتداي سال
 طيدر . به طول انجاميد) زمان پايان تفكرات دولت پيشران و آغاز تفكرات دولت پليد در غرب

                                                 
توجه به اين نكته حائز اهميت . هاي توسعه در ايران ترسيم شده است بيشتر براساس راهبردهاي برنامه) 3(شكل . 1

 نيز در عمل كاهش چشمگيري در مداخله دولت در اقتصاد ايران 1370 و نيمه اول دهه 1360است كه در نيمه دوم 
  .محقق نشد

 حوزه مداخالت دولت
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توان در قالب دوران پيش و پس از انقالب   را ميآنها داد كه اين دوران تحوالت مهمي رخ
  .اسالمي بررسي كرد

هاي جنگآثار و نتايج حاصل از سو ايران درگير اسالمي از يك از انقالب در چند دهه قبل
 بر نقش دولت در اقتصاد، تأكيد اقتصاد توسعه و ديدگاههاي ديگر سويجهاني شده بود و از 

ها با ايجاد   دولت در بسياري از زمينهدر نتيجه.  قرار داده بودتأثيررا تحت نظام اقتصادي ايران 
انحصارات گوناگون، جايگزين و رقيب بخش خصوصي شد و به عنوان يك انحصارگر بزرگ 

شروع اين .  اين دوران پنج برنامه عمراني اجرا شدطيدر . در عرصه اقتصاد ايران فعاليت كرد
اين برنامه كه .  شدآغاز برنامه هفت ساله عمراني اول اجرايده است كه  بو1327ها از سال  برنامه

ر و ترقي كشاورزي،  مايحتاج مردم در داخل كشوتأمينبا هدف افزايش توليد و صادرات و 
 گسترش اي كشور را  به اجرا رسيد، الگوي توسعه )ويژه نفت به(زيرزميني هاي صنايع و ثروت

كشاورزي از طريق اقدام بخش خصوصي قرار داد و متناظر با آن دولت به سدسازي و ارائه 
نوعي حمايت مستقيم از بخش  خدمات كشاورزي و اعطاي اعتبارات به بخش خصوصي ـ و به

 ةادامه يافت و در نتيج) 1334-1341(اين رويه در برنامه عمراني دوم . خصوصي ـ پرداخت
در برنامه عمراني . از بخش خصوصي، تا حدي از ضعف اين بخش كاسته شد دولت حمايتهاي

ها بود، دولت به گسترش شبكه زيربنايي كه هدف اصلي آن توسعه زيرساخت) 1342-1346(سوم 
بخش اعتبارات پرداخت و در عين حال ) هاي نفت از محل درآمد(اقتصادي با هزينه هنگفت 

سمت  شدت به ها بهگيري جهت) 1347-1351(ني چهارم مرادر برنامه ع.  كردتأمينخصوصي را 
 و كرداي در بخش صنعت  ه هاي گستردگذاري ان پيش رفت و دولت سرمايهصنعتي كردن اير

 زندگي و سطحكه با هدف افزايش ) 1352-1356(تدريج طي اين برنامه و برنامه عمراني پنجم  به
در حقيقت  .تر از بخش خصوصي شد درآمدها اجرا شد، نقش دولت در اقتصاد بسيار پررنگ

 نقشي كه بخش خصوصي ،طور كامل نقش يك پيشران نخست را در اقتصاد بازي كرد دولت به
 ها، سدسازي وراه(گذاري  هاي مشمول سرمايه كاال ضعيف بودن و عمومي بودن ماهيت دليلبه 

  1.قادر به اجرا نبود ) نظاير آنها
 چهره ، وابسته اقتصاد كشورار، ساختفاصله بعد از آن اسالمي و بال پيروزي انقالبدر آستانه

رويه اعتبارات و خروج  علت پرداخت بي ورشكستگي نظام بانكي به. واقعي خود را نشان داد
بيني اقتصاد در شرايط انقالب  سرمايه از كشور، نخستين واكنش قابل پيشو نوعاً غير قانوني شديد 

 به فروش يا  وابسته به رژيم شاهنشاهي با احساس ناامني،داران  سرمايه. بودتحميلي جنگ سپس و 
                                                 

 .لت در اقتصاد ايران در نظر داشتزم است نقش درآمدهاي نفتي را نيز در گسترش نقش دواين ارتباط ال در. 1
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 توليدي را به تعطيلي هاي هسسؤهاي منقول و غيرمنقول خود پرداختند و م   سرمايهكردنرها 
 كرد و اقتصاد تحريم اقتصادي آمريكا، مشكالت پس از پيروزي انقالب را تشديد. كشاندند
ز مبرم اقتصاد به استمرار دهنده نيا ين موارد نشانتمامي ا. فشار قرار گرفتشدت زير وابسته به

روز گسترش يافت  خالت دولت روزبها حوزه مدبه همين دليل. هاي دولت در آن زمان بودحمايت
و برخي صنايع بزرگ،  ي بيمهشركتهاها، نظير بانكي اقتصاد، بخشهاسازي بسياري از   ملييندآفرو 

سازمان (هاي انقالبي  كشاورزي و خدماتي به نهادهاي صنعتي،  همچنين واگذاري مالكيت واحد
 اداره امور در واقعكار دولت   با اين1.رخ داد) نايع ملي ايران، بنياد مستضعفان و نظاير آنهاص

  2.اقتصاد را به طور متمركز به دست گرفت و تا پايان جنگ خود عهده دار تمامي امور شد
  
  )دوران پس از جنگ تحميلي( شكست دولت . 2-4
پس از در دوران . بر جاي گذارد مثبتي تأثير نتوانست در ساختار وابسته اقتصاد كردن  ملييندآفر

الگوي مصرف، الزم بود تا با نكردن  و با توجه به تغيير عاديمنظور ايجاد شرايط   بهجنگ تحميلي
جه به  شود و با توتأمين نياز كشور از طريق واردات همچنانصدور حجم قابل توجهي از نفت، 

داري قرار داشت، انحصارات  هاي سرمايه هاي مكمل اقتصاد وابسته ايران، در كشور  اينكه حلقه
مشكل . خارجي در بازيافت جايگاه پيشين خود، از طريق خريد نفت و فروش كاال وارد عمل شد

 وضع .ي دولتي و غيردولتي بودبخشها سازماندهي اقتصاد از نظر حدود و ابعاد وظايف نبودِديگر 
علت افزايش مخارج دولت، حجم نقدينگي نامتناسب با حجم  اي بود كه به گونه اقتصادي به
شد درآمد قشر  باعث ميكرد و از سوي ديگر شرايط تورمي  شدت رشد مي  اقتصادي بهفعاليتهاي

شد، دوباره به سمت ساير   ميتأمينويژه اقشاري كه درآمدشان از حقوق و دستمزد  محروم و به
. كرد ضعف نظام مالياتي كشور نيز وضع را از آنچه بود بدتر مي.  درآمدي منتقل شودهايگروه

روشني   را بهبخشهاي غيردولتي، نقش و جايگاه اين بخشهادر اين زمان شناخت مباني رفتاري 
. كرد  چاره معرفي ميبخشيد و آن را در جهت حل مشكالت كشور به عنوان تنها تبيين و بهبود مي

ها ضد دولت تغيير كرد و از دولت خواسته شد تا تمامي موانع گيري  جهتتيبين تربد
ريزي كند كه امكان سودآوري  اي برنامه گونه گذاري بخش غيردولتي را شناخته و به سرمايه

 تعديل و آزادسازي اقتصادي ممكن سياستهاياين امر نيز با اعمال .  شودفراهمسرمايه با متناسب 

                                                 
 .59-60 ص، ص1376، رزاقيابراهيم . 1

. استثر بوده ؤ بسيار ميادشده در تشديد رويكرد 44 و 43ل و اصماننداصول اقتصادي و اجتماعي قانون اساسي، . 2
 ).بررسي سير تكويني تنظيمات اقتصادي (6-2 بخش بهبراي اطالعات بيشتر مراجعه شود 
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ع جريان فكري اصالحات اقتصادي در ايران از جريان عمومي اصالحات  در واق1.شناخته شد
 و در كشورهاي در حال " طرف عرضهسياستهاي"اقتصادي كه در كشورهاي صنعتي با عنوان 

  . پذيرفتتأثير شهرت داشتند، " تعديلسياستهاي" عنوان باتوسعه 
  "دولت حداقل" رويكرد و شروع بازسازي با ترويجتحميلي ترتيب پايان يافتن جنگ  به اين

 و تعديل اقتصادي پيگيري شد تا قيمتها مبتني بر آزادسازي سياستهاي 1372همراه شد و از سال 
اجراي اين سياست تا حد زيادي از ناكارايي عملكرد .  شود ناچار كم نقش دولت در اقتصاد به

هاي صنفي و   ز اتحاديهي ا بسيارقيمتهابخش دولتي در اقتصاد پرده برداشت زيرا با آزادسازي 
ترتيب اعتقاد  به اينقدرت كنترل بازاري خود را از دست دادند و  ،تعاونيها و مراكز تهيه و توزيع
گيري منفي نسبت به دولت و اعتقاد به   البته برخالف جهت2.به شكست دولت بيشتر شد

ري موارد ناكارآمدي آن، فضاي عملكرد بخش خصوصي چندان گسترش نيافت، زيرا در بسيا
م منصفانه نيز در اقتصاد به چشهاي غير مانده بود و حتي رقابتهمچنان انحصارات دولتي پابرجا باقي

 هدايت اقتصاد به سمت فضايي آزاد، راستايهاي گسترده در در مجموع با وجود تالش. خورد مي
مي به عمل در مورد رفع انحصارات دولتي و مسائل مربوط به آن، به شكل همه جانبه اقدام مه

  3.نيامد
 و آغاز 1990 مقارن با نيمه دوم دهه 1374اين رويه همچنان ادامه داشت تا آنكه در سال 

هاي نفتي، تورم شديد   كاهش شديد درآمدنظيراحياي دولت در غرب، بروز مشكالت متعددي 
هاي عملال  قيمت ارز موجب شد تا عكس از فشار تقاضا و افزايش نقدينگي همراه با افزايشحاصل

 اعالم شده دچار سياستهايگيري  ناچار جهت  تعديل بروز كند و بهسياستهاي برابراجتماعي در 
اي نبود كه طي آن بتوان با اميد به عملكرد بخش  گونه عبارتي وضع نابسامان اقتصاد به به. تغيير شود

سوي دولت و بار ديگر به سياستگذاران يكبنابراين . تظار بهبود شرايط ماندخصوصي، به ان
 جاي ، آزادسازي اقتصادبراساس اعالم شده قبل سياستهايهاي آن منعطف شدند و در نتيجه دخالت

  يعنيهاي مختلف   جديد مبتني بر گسترش موقتي حجم دولت در قالب برنامهسياستهايخود را به 
 . دادنظاير آنها ها، توجه به مناطق محروم با اولويت اشتغال، گسترش بيمه همگاني و افزايش يارانه

هاي تعديل و رويكرد دولت حداقل در ايران با انتقادهايي مواجه شد و در  برنامهنيافتن توفيق 
 در برنامه چهارم، وليبرنامه سوم توسعه نيز همچنان اين رويكرد، البته با تعديالتي دنبال شد 

                                                 
 .1377، " برنامه ريزي در ايرانتجربه" ،ريزي سازمان مديريت و برنامه. 1

 .11ص  ،1374سال گزارش عملكرد برنامه اول، . 2

 .115 ، ص1383سال  برنامه چهارم، مستندات. 3
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ها به  ندكردن يارانه اقتصادي و هدفمفعاليتهايمواردي چون تنظيم انحصارات و رقابتي كردن 
ها مطرح شد كه نشان از تعريف جديد از ماهيت وظايف دولت در اقتصاد ايران  جاي حذف يارانه

  . بانك جهاني همخواني داشتنظيري جهاني انهاداشت و در عين حال با تغيير ديدگاه سازم
  
  احياي دولت. 3-4

ش تورم و افزايش قيمت ارز و  تعديل ـ افزايسياستهاي اجراي سالهاي طيمشكالت پديد آمده 
 دولتي شدت يابد و دولت را حمايتهاي توليدي ـ باعث شد تا احساس نياز به فعاليتهايركود 

 به نظر مؤثرمدت بسيار   در قالب مديريت كوتاهحمايتهااين .  خود كندحمايتهايناچار به افزايش 
 فعاليتهايم بود تا چارچوب  الزبنابراين. آورد در بلندمدت مشكالتي پديد مياما رسيد  مي

جاي محور قرار دادن دولت يا  عمل آمد تا به  پس تمهيداتي به، تغيير يابدي كلطور بهاقتصادي 
) بخش خصوصي(هاي تعامل مشترك ميان دولت و بازار    حذف آن، زمينهراستايتالش در 

قانونمند براي ن و گذاران به سمت تقويت فضاي مطمئگيري سياست در اين راستا جهت. ود شفراهم
ي خصوصي و تعاوني، حذف انحصارات، بخشهاي دولتي به شركتها واگذاري  ها،تمامي فعاليت

 حمايتي دولت، استقرار نظام سياستهايتمركززدايي از ساختار اداري و اقتصادي، هدفمند ساختن 
ي شغلي، ايجاد ها فرصتتأمين اجتماعي، توجه به امر اشتغال و ايجاد حداكثر تحرك و تأمينجامع 

عنوان اهداف اصلي ـ منعطف شد و در  هاي نفتي ـ به مدآجهش صادراتي و كاهش وابستگي به در
كاهش بيكاري، براي زا   اشتغالفعاليتهايگذاري و كارآفريني و توسعه  اين راستا از تشويق سرمايه

 نظاير عات وي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطالبخشهاترجيح 
   1.گيري شد  بهرهآن

 به احيا و وليبا رويكرد توسعه بخش خصوصي تدوين شد نيز همچنين برنامه چهارم توسعه 
طور مثال  به.  نهادگرايي در برنامه تقويت شدديدگاههايتعريف جديد وظايف دولت پرداخت و 

 و ارتقاي سرمايه  حفظبراي قانون اين برنامه، دولت مكلف به اجراي وظايفي 98در ماده 
 دولت موظف به تنظيم ،38 ماده مانند در موادي .ييد نهادگرايان استأكه مورد تشد اجتماعي 

 فصل دوازدهم به نوسازي دولت و ارتقاي .اليحه رقابت براي رعايت حقوق شهروندان شد
ل اختصاص يافت كه اگر با احكام فصل او) يا همان رويكرد حكمراني خوب(اثربخشي حاكميت 

يا فصل دوم كه بر تعامل فعال با اقتصاد ) كند  ميتأكيدسازي  كه بر خصوصي (10 تا 6 مواد دنمان
د كه ضمن پذيرفتن گرد شود، مشخص مي  دارد مقايسه تأكيد "سازي جهاني"جهاني يا همان 

                                                 
 .4-163 صص ،1383مباني نظري و مستندات برنامه چهارم، . 1
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 تنظيمي و تكميلي دولت در   اقتصادي، وظايف نهادي،فعاليتهايمحوريت بخش خصوصي در 
 اقتصادي فعاليتهاي معنا كه بخش خصوصي در حالي محور به اين ،يرفته شده استاقتصاد پذ
اين رويكرد . هاي تنظيمي دولت تحت كنترل و نظارت درآيد كه از طريق چارچوبشود شناخته مي

ي فكري نيمه دوم دهه انهاهاي جديد از رابطه بخش خصوصي و دولت و جريثر از برداشتأكه مت
و حكمراني خوب در عرصه جهاني است، از طريق   احيا  نوسازي،نندما و رويكردهايي 1990

اين ابزار كه به دنبال . ـ قابل پيشبرد است  قانون رقابتويژه به مقررات تنظيمي ـ نظيرابزارهايي 
هاي اخير از ار است، با استقبال زيادي طي سالجبران شكست بازار در عين حفظ سازوكار باز

هاي اعمال  تا به سابقه تاريخي و روشضروري است بنابراينه است و كشورهاي مختلف مواجه بود
 . آن پرداخته شود

  
   بررسي نظري:)قانون رقابت( مقررات تنظيمي و ابزارهاي آن .5

اقتصاد جهان به سمت ارائه تعريفي جديد  ،1930داري در دهه  هاي سرمايه پس از شكست نظريه
در اين دوران دولت شبگرد اقتصاددانان ليبرال كنار . براي دولت و حوزه مداخالت آن پيش رفت

مناطق اروپاي غربي، از ويژه آمريكا و بسياري  بسياري مناطق، بهگذاشته شد و به جاي آن در 
گر براي كاهش بيكاري گسترده و راهنمايي اقتصادها به سمت دولت رفاه ظاهر  دولت مداخله

گذاري براي رشد را بر عهده   مسئوليت سرمايهه خدمات رفاهي،ئدولت رفاه به موازات ارا. شد
 اقتصادي دولتي شد كه قسمتي از آن از فعاليتهاياين امر موجب پيدايش بخش عظيمي از . گرفت

گذاري از محل وجوه   خصوصي و قسمتي هم از طريق سرمايهبنگاههايطريق ملي كردن بعضي 
 ترتيب اقتصاد مختلط به اين . دولتي حاصل شدتازه تأسيس اقتصادي هاي هسسؤعمومي در م

 هاي هسسؤدر اروپاي غربي م. چند كه الگوي آن در مناطق مختلف، متفاوت بود  هر،وجود آمد به
 بيشتر براساسعبارتي الگوي حاكم  هاي مختلف حاكم بودند و به  رشتهاقتصادي دولتي در

اين كشور تعداد در .  متفاوت بود بود، حال آنكه در آمريكا وضع كامالً"مالكيت عمومي"
 اقتصادي دولتي نسبتاً كم بود و اقتصاد بخش خصوصي در مواردي كه بيم استفاده از هاي هسسؤم

  . رفت تحت نظارت و مراقبت گسترده مقررات دولتي قرار گرفت قدرت انحصاري مي
، در هر يك از مناطق يادشده عليه الگوهاي هايياينكه واكنشيافت تا رويه ادامه اين 

صورت انتقاد همزمان از اقتصاد كينزي، دولت رفاه و اقتصاد  مذكور بهواكنش . شدمشاهده 
 دولتي به بخش هاي هسسؤ مپس كاهش حجم دولت از طريق فروش ،مختلط ظهور كرد
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نظير ي مختلف بخشهادر ( دولتي بنگاههاي و شركتها بسياري از در نتيجه 1. شدپيشنهادخصوصي 
منظور افزايش كارايي به بخش خصوصي واگذار  به) و گازارتباطات و مخابرات، آب و برق 

  .شدند
عبارتي  به. شد اما مشكالتي را پديد آوردمنتهي اين پديده به بهبود شرايط اقتصادي 

در نهايت يا  برخوردار از مقياس فعاليت گسترده بودند، اغلب دولتي خصوصي شده كه يشركتها
در لذا ند و شدديگر از موارد شكست بازار روبرو  خصوصي شدند يا با يكي  به انحصاراتتبديل

 از دولت در كمك گرفتنارائه شده، بار راه حل  اما اين. تحقق نيافتعمل هدف افزايش كارايي 
 ايفا را در اقتصاد "ناظري مسئول"جايگزين شدن با بازار نبود بلكه از دولت خواسته شد تا نقش 

   كار جبران آن مورد شكست ـ و نه اداره صنعتهاي بازار، راهد و در هنگام بروز شكستكن
جاي   به"تأمين" كاالهاي عمومي با تقبل مسئوليت مورد در مسئله اين .نمايدرا اتخاذ  - مربوط

در مواردي . استحل قابل  و در شرايط وجود پيامدهاي جنبي با استفاده از ابزار مالياتها 2"توليد"
گذاران به اين د، سياستور انحصار خصوصي شظهو موجبي دولتي شركتهاسازي  كه خصوصي

   3.دنمو استفاده "مقررات تنظيمي"نتيجه رسيدند كه بايد از 
 بنگاههااز مداخالت دولت براي تغيير رفتار است  در بيان ساده عبارت "مقررات تنظيمي"

ت  بخشي از مداخال،تنظيمات، در نتيجه 4).گذاري، سطح توليد و يا انجام تبليغات مثل قيمت(
 گيرد زيرا  از قدرت بازاري صورت ميبنگاهها استفاده ء كه براي جلوگيري از سواستدولت 

 اين مداخالت به طور اصلي از طريق .كند  را القا ميتنظيمات  اعمال"انحراف از شرايط رقابتي"
  .شود قانون رقابت انجام مي

رقابتي و مال ضد ممنوعيت اعبرايقانون رقابت، مجموعه قوانين و مقرراتي است كه 
شود و ضامن  اين قانون توسط مقامات رقابتي اجرا مي. شود تدوين مي بازارها  تقويت رقابت

 استفاده از قدرت انحصاري توسط بنگاه مسلط و ساير رفتارهاي ضدء پيشگيري از تباني، سو
 عنوان با ابتدا دهيادشقانون . كند رقابتي بوده و از ادغام يا تملكي كه نافي رقابت باشد، ممانعت مي

                                                 
شد كه مجموعه مزاياي رفاهي دولت رفاه، انگيزه كار كردن و اشتغال را در افراد   گفته ميهاين انتقاد ابراساس. 1

در . الوصولي در جستجوي كار نباشند شود كه گيرندگان چنين مزاياي رايگان و سهل تضعيف كرده و باعث مي
 هاي مؤسسهبود كه در اقتصاد مختلط، انتقاد ديگر آن . شود نتيجه، نظام رفاهي موجب استمرار بيكاري و فقر مي

 آن گراني قيمت در پيو (ها  رو موجب افزايش هزينه مايش بازار قرار نگرفته و از ايناقتصادي دولتي در معرض آز
براي اطالعات بيشتر مراجعه شود به كيت گريفين، . شوند و ضرر و زيان بيش از حد مي) كنندگان براي مصرف

 .)1382 (،ترجمه راغفر و هاشمي
هم آوردن افرايد در شرايط كاالهاي عمومي، با از نظر وي دولت ب. استله از مسائل مورد تاكيد استيگليتز ئاين مس. 2

 . آن نپردازد بازي كرده و ديگر خود به توليد راأمين كننده  فعاليت بخش خصوصي، نقش يك تبرايزيربناي الزم 
 . در جهت تغيير رفتارهاي بازاري و نه ساختار بازار اعمال شوداي شد تا مداخالت دولتي اين راه حل زمينه. 3

4. Schiller, 1989, P. 62. 
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شد و رويكرد خود را به سمت حذف انحصارات قرار داده بود   ميشناخته "قانون ضد انحصار"
گيري اين قانون تغيير كرد و به قانون  اما با گذشت زمان و گسترش حوزه عملكرد آن، جهت

، 1 متحد سازمان مللنظيرالمللي  ي بينانهااين قانون از سوي سازم.  مبدل شد"تسهيل رقابت"
طي زمان بر شمار كشورهاي در  مورد حمايت قرار گرفت و 2آنكتاد و سازمان جهاني تجارت

 كشور جهان اقدام به تدوين قانون 106 به طوري كه در حال حاضر ،برخوردار از آن اضافه شد
  جغرافيايي،از نظر . عضو سازمان جهاني تجارت هستند، كشور80 و از اين تعداداند  دهكررقابت 

 از قاره آسيا و كشور 18 كشور از قاره آفريقا، 26ميان كشورهاي داراي قانون رقابت، از 
 كشور در حال انتقال نيز 18 ،عالوه بر اين. استاز آمريكاي التين و كارائيب  كشور17اقيانوسيه، 

 قانون  اهميت برخورداري از دهندهاين موارد در كل نشان 3.اند اقدام به تدوين قانون رقابت كرده
 و در واقع برداشت سياستي از نظريه استاندارد نئوكالسيك است كه باشد ميرقابت در كشورها 

 دوقلوهاي به مانند بايد رقابت و مالكيت خصوصي  براي اينكه اقتصاد بازار خيلي خوب كار كند،
 .هم چسبيده وجود داشته باشند

  
  صاد ايران  بررسي سابقه مقررات تنظيمي و قانون رقابت در اقت.6
  پيش از انقالب اسالمي. 1-6

ويژه گندم،  هاي اساسي ـ به  كاالمورد مقررات مختلفي در 1350 طي دهه ويژه پيش از انقالب به
آرد، قند و شكر ـ به تصويب رسيد كه در تمامي آنها بر پيشگيري از ايجاد هر نوع انحصار در 

نمونه . شد تأكيدرقابتي در بازار اين كاالها  توليد و توزيع اين كاالها و اعمال هرگونه رويه ضد

                                                 
 2000 و سپس در سال كرداي از اصول و قواعد در زمينه رقابت را منتشر   مجموعه1980سازمان ملل متحد در سال . 1

هاي  رويهنكردن ول اطمينان از اعمال حص: اهداف اين اصول و قواعد عبارت بود از. آن را مورد بازنگري قرار داد
بازرگاني محدود كننده در نتيجه تحقق آزادي، دستيابي به كارايي از طريق تشويق و حمايت از رقابت، كنترل تمركز 

 بازرگاني اعمالاي از اصول و قواعد چندجانبه براي كنترل   مجموعهكردنسرمايه يا قدرت انحصاري و فراهم 
 .محدود كننده

مورد در اين . ز اصلي مباحث در سازمان جهاني تجارت تبيين اقدامات ضد رقابتي شركتها در تجارت استتمرك. 2
ترتيبات ميان مدت بنگاههاي رقيب در طول زنجيره (هاي افقي نظير محدوديتها چهار اقدام ضد رقابتي شركت

د رقابتي ميان بنگاهها در طول ترتيبات ض(هاي عمودي ، محدوديت)براي تحديد رقابتمحصوالت مشابه يا يكسان 
 . ها از اهميت خاصي برخوردار است  سوء استفاده از موقعيت مسلط در بازار و ادغام،)زنجيره توليد ـ توزيع

 كشور قانون رقابت را تصويب يا قانون موجود خود را بازنگري كردند و اين 35 بيش از 2003 تا 1990از سال . 3
 . رساند جود اين قانون در كشورها را ميتر و له اهميت هر چه تمامئمس
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توان در قانون شمول مجازات اخالل كنندگان در عرضه و توزيع گندم و   را ميمسئلهبارز اين 
  1. برنج و روغن يافت، قند و شكر،آرد

هاي ضد رقابتي بخش خصوصي،  اين قانون به همراه برخي قوانين ديگر كه براي مقابله با رويه
. پرداخت مي داد، به تنظيم اقتصاد   اقتصادي مربوط را در اختيار دولت قرار مياليتهايفعانحصار 

  :ي از اين قوانين عبارت بودند ازبرخ
هايي براي تعيين نرخ كاالها و خدمات و نظارت بر اعمال آنها كه در سال تشكيل كميسيون •
  . براي اولين بار صورت گرفت1350
  .است 1352 كه مربوط به سال قيمتها مقابله با افزايش براي قيمتها ايجاد مركز بررسي  •
 در قيمتهاكنندگان و توليدكنندگان كه به منظور بررسي  سيس سازمان حمايت از مصرفأت •
  . انجام گرفت و بسياري موارد ديگر1356سال 

 كاالها و خدمات  شود كه دخالت دولت در بررسي، تعيين، تثبيت و كنترل قيمت  ميمالحظه
در اين ارتباط برخي از قوانين تدوين شده . اي طوالني دارد توزيع آنها در ايران سابقهخاص و 

رقابتي از طريق اعمال مقررات تنظيمي قرار داده بودند،  هاي ضد  رويكرد خود را ممانعت از رويه
عبارتي، بيشتر  رجح بود و بهم "مالكيت عمومي"ولي در بيشتر موارد رويكرد جايگزيني دولت يا 

جاي تعامل ميان بخش خصوصي و دولتي دنبال شد و فعاليت توليد يا  جايگزيني دولت با بازار، به
  .آمد قند و شكر در انحصار دولت در ه، غلنظيرتوزيع بسياري از كاالها 

  

  پس از انقالب اسالمي. 2-6
مهمترين پس از پيروزي انقالب اسالمي، قانون و مقررات تنظيمي مختلفي به تصويب رسيد كه از 

زير موارد  توان مي حوزه مداخالت دولت در اقتصاد و تعامل آن با بخش خصوصي، موردآنها در 
 :را نام برد

  

  )1358(قانون اساسي  44 و 43 اصول -الف
طبق اين قانون پيوند . قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران توسط شوراي انقالب تدوين شد

هاي در حال رشد جامعه ضروري دانسته شد   نيازتأميني و ل اجتماعئاستقالل اقتصادي با حل مسا
 و 43ترين اين وظايف، در دو اصل  مهم.  دولت وظايف مهمي را بر عهده گرفتوردمو در اين 

  .ه استه شدئ قانون ارا44
                                                 

كنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت   مقررات قانون مجازات اخالل،از تاريخ تصويب اين قانون -ماده واحده. 1
 موجب اخالل در عرضه و توزيع ، شامل افرادي كه به نحوي از راه ايجاد مضيقه و موانع1353مصوب ارديبهشت 

 فراهم كرد و ساير مواد ارزاق عمومي را كه دولت تعيين و اعالم خواهد نر و برنج و روغگندم و آرد و قند و شك
 .  شوند نيزخواهد بوديادشده يا با اقدام خود موجب كميابي و گراني مواد شدند
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هاي ضد رقابتي در اقتصاد   دو اصل، دولت هم مسئول ممانعت از بسياري رويهاين  بر اساس
 ترتيب حداقل به استناد صدر به اين). 44اصل (ل اصلي توليد اقتصاد شد و هم عام) 43اصل (

ويژه در حوزه صنايع بزرگ، مالكيت عمومي شناخته  ، رويكرد غالب در تنظيم اقتصاد به44اصل 
گاه ديدنيز اين تحميلي جنگ سپس شد و شرايط عملي چون فرار مديران و مالكان اين صنايع و 

  . كردرا مسلط 
  

  )1368( تعزيرات حكومتي  قانون-ب
فروشي، احتكار،  ، گران23/12/13681 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 18 تا 2طي مواد 

رقابتي چه از سوي بخش  هاي ضد  ز رويهفروشي و تقلب، عدم صدور فاكتور و بسياري ديگر ا كم
. ين شدهايي تعي مجازاتها ارتكاب هر يك از آنموردخصوصي و دولتي، جرم شناخته شد و در 

هاي ضد رقابتي برآمد اما اصالح ساختار بازارها و تنظيم  عبارتي اين قانون درصدد مهار رويه به
  .انحصارات را مورد توجه قرار نداد و بيشتر بر رفتارها در بازار توجه داشت

  
  )1368-1372(اجتماعي  - قانون برنامه اول توسعه اقتصادي -ج

هاي بازار  يندآفرم دولت تدوين شد، محور خود را بر گيري كاهش حج اين قانون كه با جهت
  كالن برنامه به ايجاد و حراست از فضاي رقابتي درسياستهاي 10 و 8  تا2هاي  قرار داد و طي بند

هاي مساوي براي اين بندها نه تنها بر لزوم فرصتدر .  صادرات، واردات، توليد و توزيع پرداختامر
 دولت از حمايتهاي لزوم محدود بودن ر شد، بلكه بتأكيداقتصادي استفاده از امكانات هر گونه 

ه هر شكل و ها يا توليدكنندگان داخلي ب شعار حمايت، در تعاونيباقتصادي  اهاي مختلفگروه
همچنين در قسمت . دگردي تأكيد نظاير آنهاي گمركي و سود بازرگاني و  مانند بخشودگي،عنوان

 بر تأكيدهاي انحصاري در توليد و توزيع كاال با  بر حذف تشكل اين قانون11 بند 6 از فصل )هـ(
هاي صنفي و   هاي توليدي بخش دولتي توسط اتحاديه جلوگيري از انحصار توزيع سهميه كاال

 . شدتأكيدي دوگانه در اقتصاد كشور قيمتها از حاصلهاي كالن  ممانعت از دسترسي به سود

  
  )1374-1378( اجتماعي - قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي -د

، انها از فصل اول قانون اين برنامه درصدد كاهش تصدي و انحصارات دولتي، سازم6بند 
 39هاي انقالب اسالمي بوده و در راستاي اين هدف در تبصره   وابسته به دولت و نهادهاي هسسؤم

                                                 
 توسعه حوزه راستاي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام اصالح شد كه البته بيشتر در 1373اين قانون در سال . 1

 . سازوكار و ضمانت اجراي آن بود تقويتعمل و
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، تسهيل در 4 تا1همچنين طبق بند . ه استشد  اشاره به كاهش تصدي دولتي به صراحت) 2(فصل 
 سياستهايشرايط ورود و خروج به حرفه تجارت براي افراد عالقمند و جلوگيري از انحصار از 

  .كلي برنامه عنوان شد
  
  )1379-1383( اجتماعي - قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي -ـه

ح  تقويت رقابت و تنظيم انحصارات مطرموردتري در  هاي مشخص  مشي در برنامه سوم توسعه خط
در فصل چهارم اين برنامه، امتيازات انحصاري اعطا شده به دولت مورد بازبيني قرار گرفت و . شد

 قابل انجام از طريق بخش خصوصي به اين بخش سپرده شود و به اين طريق فعاليتهايمقرر شد 
 دولت مكلف شد اقدامات ، اين قانون35در عين حال در ماده . رقابت در بازارها افزايش يابد

  . انحصارگرانه را انجام دهدفعاليتهايقانوني براي لغو انحصار و جلوگيري از 
  
  )1384-1388(اجتماعي  - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي -و
اليحه تسهيل رقابت و كنترل و " قانون برنامه چهارم، دولت مكلف شد تا 41 و 40، 38مواد  در

 .اول برنامه به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند را در سال "گيري انحصارات جلوگيري از شكل
. به اين ترتيب، در قانون برنامه چهارم بر تدوين و اجراي قانون رقابت در كشور تصريح شده است

 "مبارزه با انحصار"تر از   كه مفهومي وسيع"تسهيل رقابت"اين اولين بار است كه تمركز قانون بر 
 يك قانون عمومي است و در مورد هر دو يادشدهنون ، قرار گرفته است و از آنجا كه قااست

، زمينه بهتري براي فعاليت بخش خصوصي در كنار بخش داردبخش خصوصي و دولتي كاربرد 
  . خواهد آوردفراهمدولتي را 

  
  )1385 و 1384( قانون اساسي 44 كلي اصل سياستهاي -ز

 قوانين برنامه توسعه در قبض يا مانند قانون تعزيرات حكومتي يا قوانين عام نظيرقوانين خاص 
دامنه اين آثار اما اند،  بسط، تعيين اندازه و نقش دولت و بازار در اقتصاد ايران اثرگذار بوده

گسترش . سي باشد قانون اسا44توانست فراتر از استقرار و آرايش كلي دولت و بازار در اصل  نمي
 در تعارض قرار گرفته بود و 44 ذيل اصل و باداري و ناكارآمدي آن از يكس نقش دولت در بنگاه

 ديگر بافت و ساخت انحصاري صنايع و بازارها، همچنان نقش تنظيمي دولت را سوياز 
 قانون 44 كلي اصل سياستهايهاي اصولي در تدوين  اين موارد از دغدغه. كرد ناپذير مي اجتناب

صل يت بخش خصوصي در صدر ا با تجويز فعال44 كلي اصل سياستهاي به همين دليل. اساسي بود
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دولتي و در مقابل تقويت نقش ي غيربخشها دولت و توسعه يدار  و در نتيجه كاهش بار بنگاه44
  .نظارتي، هدايتي و تنظيمي دولت ابالغ شد

 )الف( بند تدوين شد به طوري كه مطابق بند 5قانون اساسي در ) 44( كلي اصل سياستهاي
در بند . منع شدحوزه آن خارج از  لت از هر گونه فعاليت درحوزه فعاليت دولت تشريح شد و دو

اما . تعريف شد) بخش تعاوني و بخش خصوصي( براي دولت دو شريك جدي و قدرتمند )ب(
 ويژه به(في بود، بندهاي بعدي ااز آنجا كه اين دو بند براي تحقق اهداف مبتني بر احياي دولت ناك

 در دو 2. سازي شد  دولت موظف به توسعه خصوصي)ج(د بر اساس بن 1.گرديدنيز اضافه ) بند ج
 كلي اعمال حاكميت و پرهيز از سياستهاي كلي واگذاري و سياستهاي نيز به ترتيب )ـه( و )د(بند 

  . شدتأكيد ابالغ و بر آنها ،انحصار
. شود سمت اقتصاد بازار تقويت مي ، حركت به44 اصل )ج(به اين ترتيب با تصويب بند 

شد، با  هدف دستيابي به اقتصاد آزاد اجرا مي هر يك به نوعي بااگرچه تعديلي سابق،  سياستهاي
يك كارايي الزم را نداشت، هر چند كه نقش تنظيمي  وجود انحصارات قدرتمند دولتي هيچ

  . مورد توجه قرار گرفته است"احياي دولت" به عبارتي ،دولت همچنان پابرجاست
 
   تجربه ايران: آنهايويژگياليحه تسهيل رقابت و  -ح

يابد كه براي دولت وظايف  در قانون برنامه چهارم، بخش خصوصي در حالي محوريت مي
دستيابي به اين هدف در قانون برنامه، . شود جديدي در قالب نظارت و رسيدگي، در نظر گرفته مي

                                                 
اين اصل تنها خط قرمزي بود كه براساس آن دولت حق نداشت ) الف(بند له از آنجا بود كه ئضرورت اين مس. 1

هم   و اندازه و حدود بخش خصوصي بازگذاري جديد انجام دهد  سرمايه44 اصل هاي مشمول صدر  حوزهخارج از
 . نامشخص بود

 ،هاي تعاونيكت شر ، به بخشهاي خصوصي44هاي دولتي مشمول صدر اصل درصد از سهام بنگاه 80واگذاري . 2
  :هاي عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز استسهامي عام و بنگاه

دستي نفت و   صنايع بزرگ پاييننظير(هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر   بنگاههاي دولتي كه در زمينه"
هاي دولتي به بانك، هاي استخراج و توليد نفت خام و گازتثناي شركت ملي نفت ايران و شركته اس فعال هستند ب)گاز

 بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت ومعدن، بانك كشاورزي، ،استثناي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
هاي هواپيمايي شركت، و بيمه ايرانهاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي شركت، توسعه صادراتبانك مسكن و بانك 

مين نيرو به استثناي أهاي تبنگاه، و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس   هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكهبنگاه، هاي اصلي انتقال برق  شبكه

هاي مسلح به استثناي  صنايع وابسته به نيرو، صلي تجزيه و مبادالت و مديريت توزيع خدمات پايه پستيهاي ا  و شبكه
 .ي ضروري به تشخيص فرمانده كل قواتوليدات دفاعي و امنيت
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ند بسياري از صنايع عبارتي با ابالغ اين ب به.  بيش از سابق ميسر شده است44 اصل )ج(با ابالغ بند 
ماند،   برجاي ميمسئلهدر اين ميان تنها يك . اند ملي، قابليت انتقال به بخش خصوصي را پيدا كرده

 و در برخورد با آنها به دو 1ندهستصورت كه بيشتر صنايع دولتي با انحصار طبيعي مواجه  به اين
 و مديريت اين صنايع از طريق استمرار رويه سابق در حفظ مالكيتاول، : توان عمل كرد طريق مي

.  انتقال اين صنايع به بخش خصوصي و اعمال مقررات تنظيميدوم،و ) مالكيت عمومي(دولت 
گونه كه تجربه چند دهه اداره آنها   همانروبروست فراوان   اجرايي با ناكارآمدياز نظرگزينه اول 

 در فقطنايع به بخش خصوصي  است اما انتقال اين صمسئلهاز طريق بخش دولتي نيز گواه اين 
اين چارچوب . كننده وجود داشته باشد م با كارايي خواهد بود كه چارچوبي تنظيمأشرايطي تو

عبارتي اجراي  به.  استدستيابيقابل )  بر قانون رقابتتأكيدبا (تنها از طريق اعمال مقررات تنظيمي 
برخوردار  "قانون رقابت"كشور از  كه استم أ، تنها هنگامي با كارايي تو44 كلي اصل سياستهاي

 متمادي محسوس بوده است ياه قانون رقابت در اقتصاد ايران سالاين در حالي است كه خأل. باشد
 حذف يا كنترل انحصار هدفو تا برنامه چهارم كه طي آن دولت مكلف به تدوين اين قانون با 

اعمال بازرگاني  ي محدود كننده وها  رويهمانند تجاري، منع رفتارهاي ضد رقابتي فعاليتهايدر 
، همچنان ادامه داشته منظور افزايش كارايي و رفاه اقتصادي شد غيرمنصفانه و تسهيل رقابت به

  . است
 به "گيري انحصارات اليحه تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكل" 1384در سال 

بخش   عمومي،حقوقي بخش تمامي اشخاص حقيقي و كهمجلس شوراي اسالمي تقديم شد 
طبق اين . گيرد ميدر برفعال در ايران را  اشخاص خارجي تمامي تعاوني و بخش خصوصي و

آميز، تبعيض  گذاري تبعيض قيمتتباني،  نظير(هاي ضد رقابتي و غيرمنصفانه   رويهاليحه، تمامي
 ي ومعامله در شرايط انحصار كننده، گذاري تهاجمي، اظهارات گمراه در شرايط معامله، قيمت

 در همين ارتباط آن دسته از. مشروط شده است) ادغام(ها  ممنوع و برخي از رويه) نظاير آن
بازار يا ايجاد  موجب تسلط يك يا چند بنگاه و شركت در هاي دولتي كه تبعيض آميز بوده وكمك

  . نيز ممنوع شده است) 14ماده (باشد اخالل در رقابت 
ت ايجاد تمركز شديد و اعمال  در صوربنگاهها ادغام مورداليحه همچنين در در اين 

اخالل در رقابت به  كه اي گونه به بنگاههاهاي تجاري غيرمنصفانه، تملك سهام يا سرمايه  شيوه
  .  استشده استفاده از انحصارات برآمده از مالكيت فكري نيز منع ءسو همچنين شود،منتهي 

                                                 
مباني  :اليحه تسهيل رقابت ساختار انحصاري بازارها به فصل چهارم كتاب موردبراي كسب اطالعات بيشتر در . 1

 . مراجعه شودربه كشورهانظري و تج
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 كه طي آن تعامل دولت آوردخواهد هم را فراتصويب اين قانون در اقتصاد ايران، شرايطي 
ترتيب اقتصاد  به اين. دهد  روي مي"احياي دولت"و بازار، و نه تقابل آنها حاصل شده و به عبارتي 

، در حال تجربه مرحله سوم "قانون رقابت" و تصويب 44 كلي اصل سياستهايدر صورت اجراي 
  .استاقتصاد  نقش دولت در مورد فكري حاكم در دنيا در ديدگاههاياز 
  
  بندي جمع. 7

 و البته در اجراي اين كنند مي فراهمبازارها نقشي محوري را در ايجاد سازوكارهاي انگيزشي 
 معنا نيست كه دخالت به اين بازاري شكستهايبروز . شوند نقش محوري، گاهي دچار شكست مي

بالقوه براي عمل دولت است كه امكان ي معناين  ه ب بلكهبخشد  اوضاع را بهبود ميدولت لزوماً
  . اي از بازار وجود دارد تقريبا در هر زمينه

.  به تجربه تاريخي جهان در حوزه مداخالت دولتي نيز قابل بررسي استتوجه با مسئلهاين 
در مرحله اول از . به عبارتي تاريخ جهان شاهد سه مرحله در رابطه با جايگاه اقتصادي دولت است

 به يي اقتصادبخشهاشد و مالكيت و مديريت بسياري از   ياد مي"خستپيشران ن"عنوان  دولت به
 راستايتر در   تعديل ساختاري با شدت هر چه تمامسياستهاي ،در مرحله دوم. آن سپرده شد

در .  ياد شد"عاملي پليد" در اقتصاد به انجام رسيد و از دولت به عنوان دولتهاكاستن از حجم 
 ايبه مرحلهانديشمندان هاي اول و دوم، اغلب  حاكم در مرحلهنهايت با شكست هر دو ديدگاه 

ه جاي تقابل آنها پيگيري  ب"تعامل دولت و بازار" در آن كهشدند وارد جديد در احياي دولت 
  .شود مي

دهنده روندي مشابه با جهان در زمينه جايگاه اقتصادي  تاريخ اقتصاد ايران نيز نشان
 با كمي وقفه نسبت به آنچه طي يك دهه زمينهآمده در اين عمل  هاي بهگيري جهت. ستدولتها

صدد احياي دولت و ارائه ريز د نكشور ماعبارتي  به. دست آمد، صورت گرفت پيش در جهان به
 برخورداري از قانون رقابت مسئلههاي دستيابي به اين يكي از روش. ايي جديد براي آن استنقشه

هم اكنون اليحه اين قانون كه با هدف . رم مطرح شدطي قانون برنامه چهااست كه ضرورت آن 
 در دولت تدوين شده است، در دستور كار منظور افزايش كارايي و رفاه اقتصادي تسهيل رقابت به

حقوقي بخش  حقيقي و اشخاص تمامياين اليحه . مجلس شوراي اسالمي قرار گرفته است
را در ايران   خارجي فعال اشخاصتمامي همچنين ،بخش تعاوني و بخش خصوصي عمومي،

تري براي  رقابتي، هم فضاي امن هاي ضد  با ممانعت از رويهتواند گيرد و در نهايت مي برميدر
 و نه مديريت "نظارت" آورد و هم با تغيير نقش اقتصادي دولت ـ در قالب فراهمبخش خصوصي 
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 قانون 44هاي كلي اصل ياستقانون رقابت با ابالغ س. ازدمستقيم صنايع ـ به احياي اين نهاد بپرد
 دارد و از تأكيد بر توسعه بخش خصوصي سواين قانون از يك. يابد مضاعفي مياساسي اهميت 

اجراي سياستهاي . كندمي ديگر بر پرهيز از انحصار و به عبارت ديگر تسهيل رقابت توجه سوي
ت در اقتصاد ايران تواند بخش خصوصي را توسعه دهد اما با توجه به گستردگي انحصارا كلي مي

  .قانون رقابت است نظير نيازمند ابزار مكملي ،توسعه رقابت
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