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 خالصه مدیریتی

االن اقتصادی بالقوه فعبرای محیط رقابتی با ایجاد بستری منصفانه . محیط رقابتی و کسب و کار آزاد الزمه رشد و توسعه پایدار است

وری و سطح    های نسبی و رقابتی، نوآوری و ابداع، بهبود مداوم بهره منافعی از قبیل تخصیص بهینه منابع و کارایی، مزیت ،و بالفعل

متأسفانه اقتصاد ایران دارای مشکالت مزمنی است که طی سالیان دراز حرکطت بطه سطمت محطیط     . داردبه همراه  استاندارد زندگی

از جانب ارکان حکومت به اقتصطاد وارد  جدی های  های اخیر، آسیب به هر حال طی سال. مواجه کرده است اساسیرقابتی را با موانع 

 . ه استشد اقتصاد که موجب تشدید وضعیت غیررقابتی آمده

بسطتر قطانونی   »بطه صطورت   است که باید « رفتار»و « ساختار»، «قانون»تحقق محیط رقابتی داخلی مستلزم توجه به سه وجه 

اغلب  محیط رقابتیرقابت و در اقتصاد ایران . شکل گیرند« رفتارهای غیرانحصارگرایانه»و « ساختار غیرمتمرکز تولیدی»، «منصفانه

، تا بررسی شودبنابراین ضرورت دارد که اقتصاد ایران از جنبه ابعاد رقابتی دائماً  .شده است و تخریب تهدید ارکان حکومتاز جانب 

ابعطاد  »بطا محوریطت   این پطووه   به همین جهت، . ها شناسایی شوند مشکالت و اولویتاز وضعیت موجود،  بینانه واقعضمن آگاهی 

 . است پرداختهموضوع  این به« ارکان حکومت ضدرقابتیِ

ثبطاتی   قطوانین غیرمنصطفانه، بطی   : عبارتند از قابل تقسیم هستند که طبقه 7به  در اقتصاد ایران ارکان حکومت د ضدرقابتیِابعا

شبه دولتی در وجه -های دولتی های اقتصادی و مالکیت ؛ عدم آزادسازیمحیط رقابتی در وجه قانونی اعتمادی به متولیان بی و قوانین

و مشطکالت تعامطل فعطاالن اقتصطادی بطا      ( بطا مطداخالت در بازارهطا   )عدم پذیرش ساز و کار بازار نهایتاً  ؛ ومحیط رقابتی ساختاری

 عیارهای مختلف سنجیده و ارزیابی شدندبه وسیله م باال،گانه  هفتابعاد  ازهر یک  .محیط رقابتی وجه رفتاریهای دولتی در  سازمان

« های شطبه دولتطی   بنگاه»جه قانونی، مهمترین عامل ضدرقابت از و« ثباتی قوانین بی»حال حاضر ر دکه  و سرانجام نتیجه گرفته شد

بایطد در  کطه  اسطت   مهمترین عامل ضدرقابت از وجطه رفتطاری  « واردات غیرهدفمند»مهمترین عامل ضدرقابت از وجه ساختاری و 

 . قرار گیرند مورد توجه گذاری ارکان حکومت های سیاست اولویت

اقتصاد است  بردولتی و دولتی  های شبه بنگاه گستره تسلطکه مانع اصلی محیط رقابتی اقتصاد ایران، شود  ین اساس تأیید میبر ا

هطای   بنگاه از یک سو. است یافتههای دولتی و واردات غیرهدفمند تشدید  ثباتی در قوانین، مشکالت تعامل با سازمان بیبا که البته 

اند؛ و از سوی  مشکالت و تنگناها برای فعالیت اقتصادی شدهگسترش و سازمان تأمین اجتماعی موجب ها  دولتی و شبه دولتی، بانک

ثباتی قوانین و تعدد و تناقضطات قطانونی و نهایتطاً ناهمطاهنگی میطان       ای موجب بی روزمره و لحظه تصمیماتدیگر ارکان حکومت با 

جلطوگیری از  )در حالی که ارکان حکومت از عمل به وظایف و تعهدات اصلی خود در سحوح خرد و کالن . اند شدهی های ادار دستگاه

و در نتیجه  تر شده است های دولتی و نظارتی سخت سازمانسایر ها و  تعامل با بانک، اند باز مانده...( قاچاق کاال، ثبات اقتصاد کالن و 

گذاری  در این شرایط نه تنها انگیزه تولید و سرمایه. اند شدهمواجه  ت اساسیبا مشکال و بازار تولیدفعاالن اقتصادی در رفع نیازهای 

که صطدمات   شده استها و فعاالن اقتصادی از بازارهای داخلی  سرمایه بیشترموجب خروج  چندین ساله آنبلکه تداوم  از بین رفته

 . کرده استناپذیری را به اقتصاد وارد  جبران

مات ساز و کار بازار ارویه دهد تا بتوان الزغییر رسد به عنوان اولین قدم باید دولت ضدرقابت به دولت دوستدار رقابت ت ظر میبه ن

گذاری واقعی در این  به ویوه در شرایط کنونی که رغبتی برای حرکت و سیاست .مند نمود و از منافع آن جامعه را بهره را فراهم آورد

دائمطاً توسطط   ابعاد ضدرقابتیِ ارکان حکومت و همچنین فقدان عملکردهای بهبوددهنده رقابت  استعرصه فراهم شده است، الزم 

 .دنمتی ارائه شوبه ارکان حکوجزئی ها و راهکارهای پیشنهادی  شناسایی و اولویتنماینده بخ  خصوصی 

 کلمات کلیدی

 ارکان حکومت محیط رقابتی، ابعاد ضدرقابتیِرقابت، 



 

 

 مقدمه -1

به هرر حرا    . کرده است رو روبه یاقتصاد ایران دارای مشکالت مزمنی است که طی سالیان دراز حرکت به سمت محیط رقابتی را با موانع و مشکالت

وارد شده که موجب تشدید وضعیت غیررقابتی بازارها و در نتیجره   اقتصادیهای جدی از جانب ارکان حکومت به محیط  های اخیر، آسیب طی سا 

تشدید موجب چه عملکردهایی از جانب ارکان حکومت ؛ مطرح است تاین سؤاال به همین جهت. تر شدن محیط اقتصاد داخلی شده است غیررقابتی

، کدامند؟ مشکالت قرانونی کره   اند شدهرقابتی غیرمحیط تشدید که موجب  یهای ؟ ابزارها و سیاستاست محیط غیررقابتی اقتصاد ایران شدهو ادامه 

را شناسرایی و  مرت  ئه چارچوب محیط رقابتی، ابعاد ضدرقابتی ارکران حکو ادر همین راستا، مطالعه حاضر تالش نموده تا با ارمانع رقابتند، کدامند؟ 

که ابعراد   داردضرورت است و  گذاری جدی در این عرصه فراهم شده شرایط کنونی رغبت برای حرکت و سیاستدر آن که به ویژه . بندی کند طبقه

گذاری برای محیط رقرابتی شناسرایی    های سیاست تر و مهمترین موانع، مشکالت و اولویت ، وضعیت موجود روشنارکان حکومت بررسی ضدرقابتی

 .کردراهکارهای پیشنهادی را به ارکان حکومتی ارائه بتوان شوند تا 

 سه وجه محیط رقابتی داخلی -2

و « تمرکز بازار»یعنی  دو مفهوم متضادش بر اساسآسان نیست،  رقابت به خودی خود تعریف از آن جایی که .استهای بازار  رقابت از جمله ویژگی

مقدار در بازار  تمرکز بازار به ساختار بازار اشاره دارد و بر اساس قدرت کنتر ِ. های بازار هستند ها نیز از ویژگی که آن شود شناخته می« قدرت بازار»

سرط   باالتر برای سود بیش از قدرت بازار یک مفهوم رفتاری است که بر مبنای توانایی تعیین قیمت اما . شود می و تعیین توسط چند بنگاه تعریف

وجرود قردرت    بدونساختارکامالً غیرمتمرکز و »و  «ساختار کامالً متمرکز و انحصاری»های  دو حد افراطی به صورت بنابراین. شود تعریف مینرما  

 . دنگیر در بر میتمرکز و قدرت  مختلف درجاترا با زارها از باطیفی وجود خواهد داشت که  «بازاری

در بازار باشد، یا به عبارت دیگر  (حالت افراطی دوم) بر این اساس، بازاری که در بردارنده ساختار غیرمتمرکز تولید و رفتارهای غیرانحصارگرایانه

( برازار رقابرت کامر    ماننرد  )آ   وضعیت مرجع یا ایده به عنوانهای محدودی وجود نداشته باشد،  یا بنگاه  های مقداری و قیمتی توسط بنگاه کنتر 

 به ساختار این وضعیت مرجع نزدیک شوند و یا( در سطوح خرد و کالن)هرچقدر ساختار بازارهای واقعی  شود که بیان میسپس  و ؛شود می تعریف

وضرعیت   اگرر برای مثرا ،  . تر خواهد شد رقابتی ها آن رفتار طرفین بازارهای واقعی به رفتارهای طرفین بازار در وضعیت مرجع نزدیک شوند، محیط

ولیردی و  های ت هرچقدر ساختار بازار از جهت تعدد تولیدکنندگان، تحرک آزاد منابع و نهاده، استازار رقابت کام  ب «صنعت یا منطقه الف» آ ِ ایده

خواهرد   تری گاه این صنعت یا منطقه محیط رقابتی ها بهتر شود و همچنین از رفتارهای انحصاری در بازار کاسته شود، آن آزادی ورود و خروج بنگاه

 .داشت

از ساختار غیرمتمرکرز تولیردی   . باشد« رفتارهای غیرانحصارگرایانه»و « ساختار غیرمتمرکز تولیدی» باید دارای دو وجه یمحیط رقابت بنابراین

-دولتیتولیدی ساختار  نبودبه و از سوی دیگر  استفعالیت اقتصادی ورود و خروج به های تولید و آزادی  یک سو به معنای دسترسی آزاد به نهاده

و از  شرود  تفسیر میگذاری باالتر از سط  رقابتی  ت قیمترعدم قدبه ، از یک سو حصارگرایانهنبه همین ترتیب رفتارهای غیرا. اشاره دارددولتی  شبه

 .مداخالت قیمت و مقدار در بازار منتهی شود یاکار بازار و  و به عدم پذیرش ساز ، نبایدمنع قدرت بازاریبه این موضوع اشاره دارد که سوی دیگر 

هر بازاری در یک بستر قرانونی  . است «بستر یا چارچوب قانونی منصفانه»شده، مستلزم ساختاری و رفتاری یاد  وجهمحیط رقابتی عالوه بر دو 

چارچوب قانونی متناسب با  بنابراین اگر. کند گیری و تداوم ساختار و رفتار بازار را تعیین می های آن چارچوب قانونی، شک  گیرد که ویژگی شک  می

و یا در صورت وجود  گیرد نمی، ساختار و رفتار بازار رقابتی شک  گر انحصار و مداخله در بازار باشد و تشویق باشدرقابت تعیین نشده  آ  وضعیت ایده

بررای  . کنرد  میو شرایط غیررقابتی را بر ساختار و رفتار بازار حاکم  زدهشرایط رقابت را بر هم  مختلف تااز جهچارچوب قانونی  .رود رو به زوا  می

ثباتی قوانین و تعدد و تضاد قوانین  بی یا این که اگر. شوند میمند  هایی از موقعیت و امتیازات ویژه بهره بنگاه نشود،ای وضع  قواعد منصفانه مثا  اگر

 . کند میایجاد برای گروهی را های رانتی  طرفانه خود را از دست داده و فرصت اجرا و نظارت بر قوانین ماهیت بی اتفاق افتد،

در اسرت کره   « رفترار »و « سراختار »، «قانون»ین تحقق محیط رقابتی داخلی و یا رقابت داخلی در کسب و کار، مستلزم توجه به سه وجه بنابرا

 .شود و در بخش بعد به مصادیق آن در اقتصاد ایران پرداخته میشده نشان داده  به طور خالصه( 1)شک  

 



 

 

 
 داخلی محیط رقابتیایجاد  سه وجه(: 1)شکل 

 ارکان حکومت ضدرقابتیِ ابعاد -3

هر یک از . است بازار «یِررفتا»و « یساختار»، «یقانون» وجه سه داخلی در گرو چگونگی محیط رقابتیکه وضعیت  مشخص شد بخش قبلی در

به همین ترتیب، ارکان حکومت . کنند ارکان حکومت بستر قانونی را ایجاد و حفظ می. این سه وجه ارتباط تنگاتنگی با عملکرد ارکان حکومت دارند

برند؛ و همچنین ارکان  پیش میهای وابسته به دولت  گری بیشتر دولت و بخش اقتصاد را به سمت آزادسازی اقتصادی بیشتر یا در مقاب  تصدی

بنابراین ارکان . دهند حکومت اقتصاد را به سمت پذیرش بیشتر ساز و کار بازار و یا در مقاب  مداخالت بیشتر در بازارها به نفع نفوذ اداری سوق می

 .نقش کلیدی و مهمی را به عهده دارند ها محیط رقابتی و یا ایجاد اخال  در آن سه وجه حکومت در حرکت به سمت

از جانب ارکان جدی های  های اخیر، آسیب سا باز مانده است، اما طی قابتی رطی سالیان دراز حرکت به سمت یک محیط اقتصاد ایران اگرچه 

تر شدن محیط اقتصاد داخلی شرده   رقابتی بازارها و در نتیجه غیررقابتیغیرموجب تشدید وضعیت  که وارد شدهمحیط رقابتی  وجهبه سه حکومت 

مورد بررسری  المللی و نظرسنجی از فعاالن اقتصادی   بین های گزارش بر اساس ،سه وجه یاد شده و ابعاد هر یک در این بخشبه همین دلی ، . است

 .دنگیر میقرار 

 بستر قانونی ابعاد ضدرقابتی -3-1

مرداری بره جرای     انحصاری و رانتی دولرت، رابطره  ، عدم پایبندی دولت به تعهدات، قوانین بسیارند که تغییر سریع قوانینرقابت قانونی مخ   موارد

بعرد  در قالب سره   موارداین . شوند ها محسوب می از جمله مهمترین آنها  در سیاستعدم صداقت و  گذاری مداری، عدم شفافیت در سیاست ضابطه

( 1)در نمرودار  نیرز  آن نتایج  که بخشی از دنشو می بررسیبندی و  طبقه« اعتمادی به متولیان قانون بی»و  «ثباتی قوانین بی»، «قوانین غیرمنصفانه»

 .آورده شده است

، دهی نوع روابرط  با صورتقانون ، بر این اساس. گیری منظم روابط است ای برای شک  فلسفه وضع قانون ایجاد رویه :قوانین غیرمنصفانه -1

کرارکرد،  دو  ایرن  پایره بر . آورد را فراهم می ریزی در اجتماع انسانی برنامهکند و از سوی دیگر امکان  می از یک سو قدرت و منفعت طرفین را تعیین 

 وضع شروند  جانبدارانه ،قوانینهنگامی که . شود ها و یا در مقاب  دوری از آن رقابت و محیط رقابتی گیری شک  موجبچارچوب قانونی ممکن است 

مرداوم از  ترالش و یرا تررس    همچنرین  و  قدرت و منفعتغیرمنصفانه شی توزیع آثار ضدانگیز، را بدست آورندبه طوری که گروهی امتیازات خاصی 

طررفین بره جرای    تروان اقتصرادی    در ایرن حالرت  . شرود  مری  «نزاع»بت به معنای رقامحیط در بردارنده و یا  یمحیط انحصار موجبقوانین، تغییر 

 .شود بازار می ازترش فعالیت اقتصادی، صرف بقا و بیرون راندن سایر رقبا سریزی برای گ برنامه

تره مالکیرت و  سر گ (شرود  همان گونه که در ادامه بیان مری )شود و دولت  اقتصاد ایران رقابت اغلب از جانب دولت تهدید میدر  از آن جایی که

در مقایسه دولتی شبه -با بخش دولتی ه این است که دولت برخوردی دوگانههای مهم قوانین غیرمنصفان یکی از جنبه، گری قاب  توجهی دارد تصدی

 چارچوب قانونی منصفانه                                

 ساختار غیرمتمرکز تولید                                 

 رفتارهای غیرانحصارگرایانه                                     

 وجود قوانین و قواعد منصفانه •

 جلوگیری از رانت در اجرا و نظارت بر قوانین •

 ها و شفافیت در عملکرد آن( در مراح  وضع، اجرا و نظارت)اعتماد به متولیان  •

 گری دولت آزادسازی اقتصادی و کاهش تصدی •

 گیری ساختار تولیدی شبه دولتی و انحصارات جلوگیری از شک  •

 های تولید و آزادی ورود و خروج از فعالیت دسترسی آزاد و یکسان به نهاده •

 گذاری به منظور کسب سود باالتر از نرما  عدم قدرت قیمت •

 مقداری در بازار-پذیرش ساز و کار بازار و عدم مداخالت قیمتی •

 های دولتی و یا وابسته به دولت سهولت تعام  منصفانه و برابر با دستگاه •



 

 

 مداری رابطه»و « قوانین انحصاری و رانتی دولت»دو گزینه مقدماتی  ،از مشکالت قوانین بعداین  در ارزیابیبه همین دلی ، . بخش خصوصی داردبا 

و دومشان و به عالوه  اولویت او  دردرصد  02 تقریباً با سهمگزینه دو این مشخص شد که بر این اساس  .ه استاستفاده شد« مداری به جای ضابطه

 ابعراد ضردقابتی قروانین   بندی  اولویت سومو  پنجمهای  در ردهبه ترتیب ، شانهای سوم و چهارم درصد در اولویت 54و درصد  02به ترتیب با سهم 

 .اند قرار گرفته

( اعرم از منصرفانه و غیرمنصرفانه   )که قوانین و قواعد  شود ی محیط رقابتی آن جا ظاهر میبستر قانونی برادیگر آسیب  :ثباتی قوانین بی -2

موجب در قوانین تعدد و تضاد  با ایجادثباتی قوانین  بی. رود ها از بین می امکان اجرا و نظارت متساوی آن دهند و در نتیجه ثبات خود را از دست می

او  آن که موجب اخرتالف میران ارکران    . دندو پیامد اساسی و مخرب برای اقتصاد به همراه دار هااین تضاد. شود ارت میتعدد و تضاد در اجرا و نظ

هرای   گیرری  ها در مهار این پدیده و در نتیجه تصرمیم  العم  آن ها شده و نهایتاً عکس شود که همین امر نیز موجب تضعیف عملکرد آن حکومتی می

کند که  ها در اجرا و قضاوت روبرو می از قوانین و مقررات و تفاوت انبوهیدوم آن که فعاالن اقتصادی را با . کند ایجاب میجدید و متضاد مجددی را 

اشخاصی بتوانند در نتیجه اعما  شود و  تفاوتیای ممکن است قوانین م آنگاه با توجه به سیستم بروکراتیک عظیم ایران برای هرکسی و در هر لحظه

 .توجهی کسب کنند و اشخاص دیگری متضرر شوندقاب  منافع 

های  زمان متناسب با شرایط و خواستهطی گذشت در واقع . ثباتی قانونی متفاوت از پویایی و تحوالت قوانین است البته باید تأکید داشت که بی

در . شرود  و تغییرات به وسیله تحوالت اجتماعی و سیاسی دنبا  می شود می و چگونگی وضعیت اولیه، لزوم تغییر قوانین احساسبازار جدید طرفین 

هرای   در این چارچوب، قرانون . وردآگیرد که انتظار است شرایط مساعدتری را فراهم  نتیجه شک  جدیدی از روابط مبتنی بر قوانین جدید شک  می

دوام گیری منسرجم و برا   توانند ساختاری جهت شک  حا  می به هرشوند،  طلوب میگیری مناسبات قدرت و منفعت نام موجب شک اگرچه گذشته 

 . نند و از این حیث کارکرد خود را داشته باشندایجاد ک

ریرزی کرردن بسریار     سرخت و بررای آینرده برنامره    قانونی عم  کردن بسیار ثباتی شوند، با تعدد و تضادهای ایجاد شده،  دچار بیقوانین اما اگر 

در این حالت، بسرتر قرانونی نره تنهرا چرارچوبی بررای       . به معنای از دست رفتن کارکرد قوانین و مقررات خواهد بودها  اینتر خواهد شد، که  سخت

فعالیرت  فرصت برای گسترش دهد بلکه موجب به هم ریختگی سیستم اقتصادی کشور و بیرون راندن فعاالن اقتصادی و ایجاد  ریزی ارائه نمی برنامه

کره مسرلماً    کنرد  بازار بر حسب شرایط زمانی و مکانی ایجراد مری   اقتصادی ناهمگونی برای فعاالنشرایط  ثباتی قوانین بیبنابراین  .شود می غیرمولد

گزینره  از مشرکالت قرانونی،    بعرد برای سنجش ایرن  . آورند خواری را فراهم می توانند منصفانه باشند، ضمن آن که فرصت و انگیزه رانت همگی نمی

درصرد از اولویرت    04درصدی از اولویت او  و  04تقریباً « تغییر سریع قوانین»بر این اساس گزینه . ه استنظر گرفته شد در« تغییر سریع قوانین»

معتقدند که ( کنندگان این گزینه در میان انتخاب)درصد فعاالن اقتصادی  02بنابراین تقریباً . به خود اختصاص داده استدر مشکالت قانونی دوم را 

  .باشد( او  و دوم)ارکان حکومت های  باید از مهمترین اولویت« تغییر سریع قوانین»مناسب اصالح رویه نا

 «قوانین ثباتی بی»که  دادنتایج نشان  .مورد توجه قرار گرفت آناین تغییر سریع قوانین، در سؤا  دیگری مشکالت  های جنبهبه جهت شناخت 

دهنده بیشترین سهم در هر یک نسبت به  که نشان (درصد 31مجموعاً ) گرفته استدرصد در اولویت او  و دوم قرار  05و درصد  03با سهم  تقریباً

هرای   ناهماهنگی میان دسرتگاه »های بعدی  در رتبه .است «بوروکراسی زائد» و« های اداری ناهماهنگی بین دستگاه»   نظام قانونی مانندئسایر مسا

خرود  « هرای اداری  ناهماهنگی میران دسرتگاه  » الزم به توجه است که. (1030گزارش نظرسنجی مرداد )اند  قرار گرفته «زائد بوروکراسی»و « اداری

، هرا  تغییر سریع قوانین و مقررات به دلی  مشکالتی مانند عدم امکان اجرا در بعضی بخرش . ها است و تغییر دائمی آن« ثباتی قوانین بی»تحت تأثیر 

 ؛شود های دولتی می سازمانرسانی موجب کاهش قابلیت هماهنگی میان  ها برای اجرای آن قوانین و یا حتی مشکالت در اطالع نسازماعدم آمادگی 

که خود ند ورآ مدت روی می ها و یا راهکارهای کوتاه نامه ها به تالش برای تغییر مجدد آیین ها و ادارات مرکزی به منظور رفع آن سازمانکه در ادامه 

  .شود شکالت دیگر میموجب م

بر این اساس سرومین  . استتوزیع قدرت و منفعت در جامعه  ی کننده نحوه همچنان که بیان شد، قانون تعیین: اعتمادی به متولیان بی -3

شفافیت  نبوداعتمادی،  بی. دهند میاعتماد و شفافیت خود را از دست  قانونمتولیان شود که  آسیب بستر قانونی برای محیط رقابتی آن جا ظاهر می

دیگرر را بره   پیامدهای منفی در نتیجه و  قوانینعدم تبعیت از که آن نیز ، شود متولیان قانون میصداقت موجب از دست رفتن مشروعیت  نبودو یا 

قرانون کرارکرد    ،پدیرد آیرد  اطمینرانی  ها وجود نداشرته باشرد و یرا نا    حتی اگر قوانین و قواعد باثبات باشند، اما ضمانت اجرایی برای آن. همراه دارد



 

 

های مسرلط   غیرمنصفانه، روابط تنها در سط  حداقلی و تا جایی که قدرت یقانون حالت بستردهد و همانند  دهی و تسهی  روابط را از دست می نظم

 .داشت ود خواهدرود ضمن آن که همواره تالش و یا ترسی از تغییر قوانین یک سویه وج می پیشبازار اجازه دهند، 

هرا را در   باشد، این به معنای یک امتیاز ویژه خواهد بود که در نتیجره ترالش همره گرروه     متولیان قانونتضمین از جانب خود  نبودکه هنگامی 

در را زایری   و حداکثر استفاده از قوانین به جهت رانت قوانین غیرمنصفانهوضع  متولیان قدرتیرا که دهد؛ ز سوق می رانتاتصا  به این منبع عظیم 

عردم شرفافیت در   »، «عردم پایبنردی دولرت بره تعهردات     »که برای آن سه معیرار   شود در این قسمت به آسیب سوم توجه میبنابراین . دندارخود 

برای مثا  عدم شفافیت د روشن و مبرهن است، نتایج هر یک از این موار. ه استدر نظر گرفته شد« ها عدم صداقت در سیاست»و « گذاری سیاست

به دنبا  کسب اجباری و ناگهانی منفعتی از شخص است متولیان قانون گذاری و یا عدم صداقت در سیاست به معنای این خواهد بود که  در سیاست

 . نااطمینانی خود موجب حلقه دیگری از پیامدهای ناگوار اقتصادی خواهد بوداین که 

تغییرر  »دهنده اهمیت آن بعد از  بیشترین سهم از اولویت دوم را داشته است که نشان« عدم پایبندی دولت به تعهدات»دهد که  مینتایج نشان 

عردم شرفافیت   »درصد از گزینه  50همچنین  .های او  و دوم اختصاص داشته است درصد این گزینه به اولویت 02در مجموع . است «سریع قوانین

و « عدم پایبندی دولت به تعهردات »رسد که دو گزینه  بنابراین به نظر می .های سوم و چهارم اختصاص داشته است به اولویت «ها گذاری در سیاست

های  همچنین اولویت. اند بتی بستر قانونی قرار گرفتههای دوم و چهارم اهمیت ابعاد ضدرقا به ترتیب در اولویت« ها گذاری عدم شفافیت در سیاست»

انتظار اصلی فعاالن اقتصادی بوده، در حالی که از « پایبندی دولت به تعهدات»های صنعت و معدن،   دهد که برای بخش نشان میف مختلهای  بخش

گزارش نظرسرنجی مررداد   ) همیت باالتری برخوردار بوده استاز ا« عدم تغییر سریع قوانین»های بازرگانی و خدمات و کشاورزی  نگاه فعاالن بخش

1030). 

مهمترین دغدغره حرا  حاضرر فعراالن اقتصرادی      « عم  به تعهدات»و « ثبات قانونی »شود که  گیری می به طور خالصه و کلی، این گونه نتیجه

هرای   این نتایج لزوم توجه ارکان حکومرت بره ایجراد رویره    . طلبد که توجه همه ارکان حکومت به ایجاد یک رویه قانونی باثبات و معقو  را میاست 

هرای   نماید زیرا که تداوم رویه قبلی، آثار مخربی بر عملکرد محیط کسب و کار در بخرش  باثبات و تالش جدی برای عم  به آن را توصیه می قانونی

های اداری و گسترش فساد اقتصادی  سازمانتناقضات و تغییرات سریع قوانین با ایجاد مشکالتی از قبی  ناهماهنگی میان . اقتصادی خواهد گذاشت

شود که نهایتاً کاهش انگیرزه فعالیرت اقتصرادی     تر شدن محیط کسب و کار می تر و غیررقابتی ، موجب عدم شفافیت، انحصار و غیرمنصفانهها  آندر 

 .شود گذاری به منظور تولید بیشتر را موجب می مولد و عدم سرمایه
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 تنظیمات دولتی

 ها عدم صداقت در سیاست

 گذاری نقش دولت در قیمت

 ها گذاری عدم شفافیت در سیاست

 مداری مداری به جای ضابطه رابطه

 قوانین انحصاری و رانتی دولت

 عدم پایبندی دولت به تعهدات

 تغییر سریع قانون

 اولویت پنجم به بعد اولویت چهارم اولویت سوم اولویت دوم اولویت او 



 

 

 ضدرقابت شبه دولتی-دولتیساختار  -3-2

عی مانند کارایی و فمنارقابتی  بازار. های اقتصادی است فعالیت به دهنده بهترین ساز و کار و جهت بازار رقابتیامروزه اغلب اقتصاددانان معتقدند که 

شود  دلی  بیان میبه همین  .را به همراه داردوری و نهایتاً سط  زندگی باالتر  پذیری و رشد مداوم بهره تخصیص بهینه منابع، ابداع و نوآوری، رقابت

به جای باید دولت . د دخالت کندآورد، دولت نبای می و منفعتی را برای خود و جامعه فراهم استتولید  قادر بههایی که بخش خصوصی  در حوزه که

بیرون کند، به عنروان  اقتصاد این که به عنوان تولیدکننده وارد بازار شود و رقبایِ بخش خصوصی را با استفاده از ابزارهای قانونی و دولتی از صحنه 

شررایط  وظیفره دولرت ایرن اسرت کره       در ایرن حالرت،  . نمایرد کمرک  برای فعاالن اقتصادی طرف به بهبود محیط کسب و کار  یک ناظر فعا  و بی

 .دست یابد کند اقتصاد کشور بر اساس ساز و کار رقابت بتواند به بهترین عملکردآورد و تالش ای را برای رقابت فعاالن اقتصادی فراهم   نه منصفا

اقتصراد برا   در نتیجه  که شود میمخت   رقابتیگری روی آورد، ساز و کار بازار  و ایفای نقش تصدی بازارهای مستقیم در  به دخالت دولتهرگاه 

در  گری دولرت  مالکیت و تصدی»اندازه و  (به طور کلی) «آزادسازی اقتصادی»اساس این بر . ماند بهره می منافع آن بیاز دور شدن از محیط رقابتی 

دوری محریط از وضرعیت رقرابتی     هرا و ابعاد دخالت دولت در ساختار بازار به عنوان معیارهای سنجش «فعالیتی مختص بخش خصوصی های زمینه

 .شود ادامه به هر یک پرداخته می که در تلقی شده

مختلفی دارد که حقروق مالکیرت خصوصری، آزادی کسرب و کرار، آزادی مرالی، آزادی        های جنبهآزادی اقتصادی  :آزادسازی اقتصادی -1

بر همین اساس مؤسسه . شوند ها محسوب می رفتار بازارها از جمله مهمترین آن، آزادی از فساد، آزادی از تسط دولت بر ساختار و یالملل تجارت بین

، سراختارهای قرانونی و   (هرا  گری ها و تصدی مخارج دولت، مالیات)آزادی اقتصادی جهانی را بر اساس پنج شاخص فرعی اندازه دولت  فریزر شاخص

همچنرین مؤسسره   . کنرد  گیرری مری   انردازه  المللی و نهایتاً نظارت بر بازارهرا  جارت بینامنیت حقوق مالکیت، دسترسی به پو  با ارزش، آزادی در ت

دولرت، آزادی کسرب و کرار، آزادی     انردازه هریتیج، شاخص آزادی را بر اساس ده شاخص فرعی حقوق مالکیت، آزادی از فساد، آزادی مالی دولت، 

از نظرر   ی فریزر و هرریتیج ها شاخصبنابراین . دهد الی محاسبه و گزارش میگذاری و آزادی م نیروی کار، آزادی پولی، آزادی تجارت، آزادی سرمایه

در میران کشرورها   یرا  کشرور و   یکدر  های اقتصادی آزادسازیتحوالت ند مبنای مناسبی برای سنجش و ارزیابی نتوا مینظر گرفته شده  گستره در

 .گیرند که از این جهت مورد توجه قرار می باشند

بره شردت   رتبه و جایگاه جهانی حیث از رغم بهبود تدریجی و خفیف در سط  آزادسازی اقتصادی  علیاقتصاد ایران ، اخیرطی بیش از سه دهه 

در سرا   م 110 رتبه به( خورشیدی 1043)میالدی  13۸2در سا   م33 رتبه ایران از 1گانه فریزر پنج آزادسازیبر اساس شاخص . استتنز  یافته 

 ایرران از رتبره   0گانره هرریتیج   شراخص ده  بر اساسهمچنین (. 0210گزارش مؤسسه فریزر )کرده است  سقوط( خورشیدی 10۸3)میالدی  0212

گرزارش مؤسسره   ) است سقوط کرده( خورشیدی 1030)میالدی  0210در سا   م10۸ رتبه به( خورشیدی 1034)میالدی  1330در سا   م104

 .شود مشاهده می (1)ای از وضعیت ایران در جدو   خالصه. (0210سا   هریتیج در

دهنده پیشرفت و شتاب سایر کشورها برای پذیرفتن ساز و کار بازار و حرکت به سمت محیط رقابتی و منافع حاص  از آن  این شواهد اوالً نشان

هرای   معیت جهان و مساحتی بیش از یک درصد خشرکی دهد که کشوری مانند ایران با داشتن جمعیتی بیش از یک درصد ج و ثانیاً نشان می است

رغرم وجرود    در واقع باید بیران نمرود کره اقتصراد ایرران علری      . جهان متأسفانه حتی در بین صد کشور او  دنیا از نظر درجه آزادی اقتصادی نیست

یگاه متناسب اقتصادی بررای شرهروندان خرود    های انسانی و محیطی نتوانسته در جایگاه متناسب خود در اقتصاد جهانی و همچنین در جا پتانسی 

گستردگی حضور دولت در اقتصاد موجب شده بخش اعظمی از پتانسی  موجود به صورت پنهان باقی مانده و یا در صورت اسرتفاده بره   . دست یابد

 .ها، اتلف شود دلی  ساز و کار غلط حاکم بر آن

 

 

 

 

 

 



 

 

 (رتبه) در جایگاه جهانی اقتصادی ایران های آزادسازی وضعیت(: 1)جدول 

 گانه هریتیج شاخص ده گانه فریزر شاخص پنج

 0210 1330 شاخص فرعی 0210 1330 شاخص فرعی 0212 13۸2 شاخص فرعی

 110 - آزادی نیروی کار 110 - آزادی نیروی کار 34 30 اندازه دولت

 130 111 آزادی پولی 130 111 آزادی پولی 02 32 ساختارهای قانونی

 134 111 آزادی تجارت 134 111 آزادی تجارت 0۸ 01 دسترسی به پو  با ارزش

 131 104 گذاری آزادی سرمایه 131 104 گذاری آزادی سرمایه 105 3۸ المل  آزادی تجارت بین

 131 100 آزادی مالی 131 100 آزادی مالی 104 30 ات بازارهایمتنظ

 13۸ 150 کشورهاک   13۸ 150 ک  کشورها 155 125 شاخص ک 

 0210شاخص ک  در گزارش  م10۸رتبه  ← 1330م شاخص ک  در گزارش 104رتبه  0210گزارش  رم د110 رتبه ← 13۸2م در گزارش 33رتبه 

 

فعاالن اقتصادی  نگاهاز بر بازارها بخش دولتی  گستره تسلط، تکمی  ابعاد ضدرقابتی ساختار اقتصادیی در راستا :مالکیت بخ  دولتی -2

درصرد از   54در  بر این اسراس، . آورده شده است( 0)در نمودار  یمالکیت دولتگستردگی فعاالن اقتصادی در مورد  سنجی ازنظرنتایج . ارزیابی شد

در فعالیرت   درصد از فعاالن اقتصرادی، سرهم بخرش دولتری را     00در حدود  در مقاب . است درصد اظهار شده 04موارد سهم بخش دولتی کمتر از 

بین  ها خش دولتی در زمینه فعالیتی آناند که سهم ب درصد از فعاالن اقتصادی بیان کرده 04بیش از ، اند درصد دانسته 42تا  04بین اقتصادی خود 

درصرد   44در بریش از  توان ادعا کرد که  بنابراین می .اند درصد اظهار کرده 34سهم بخش دولتی را بیش از درصد  3 نهایتاًدرصد است و  34تا  42

حداق  نیمی از بازار را در اختیار داشته اسرت کره    ،نیزموارد درصد  00و در بیش از  را در اختیار داشتهموارد، بخش دولتی حداق  یک چهارم بازار 

  .دهد را نشان میدر ساختار بازارها  دولتگری  مالکیت و تصدیسهم قاب  توجه همگی 

و « معردن »، «کشراورزی »، «صرنعت »چهار بخرش  به تفکیک های مختلف فعالیت اقتصادی   بخش دولتی در زمینه گستره تسلط (0)در نمودار 

درصرد از فعراالن اقتصرادی، سرهم      42های بازرگانی و خدمات و کشاورزی بیشتر از  در بخشبر این اساس، . آورده شده است« بازرگانی و خدمات»

به مالکیت  تقدمعاقتصادی درصد فعاالن  02تقریباً  در مقاب ، در بخش معدن. اند دانستهدرصد  04ر از ی فعالیتی خود کمت بخش دولتی را در زمینه

در بخش صنعت، در حردود  . های این بخش است دولت بر فعالیت اساسی دهنده تسلط که نشاناند  درصد بوده 42و تصدگری دولت با سهم بیش از 

درصرد   00و در حردود   فعالیتی خود صنعتحداق  به اندازه یک چهارم ی در زمینه فعالیتی خود را درصد از فعاالن اقتصادی حضور بخش دولت 02

دولت  گری و تصدی رسد که مالکیت بنابراین در مجموع به نظر می. اند که این نیز بسیار قاب  توجه است اظهار کردهحداق  به اندازه نیمی از صنعت 

ها بیشتر بایرد مرورد توجره     های مستقیم دولت در این بخش کاهش فعالیتو از این جهت  ها است خشهای صنعت و معدن بیش از سایر ب در بخش

 .قرار گیرد

 
 های اقتصادی از فعالیت سهم بخ  دولتی: (2)نمودار 
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00 

00 
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 درصد 04کمتر از 

 درصد 42تا  04بین 

 درصد 34تا  42بین 

 درصد 122تا  34بین 



 

 

 
 صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی و خدمات های بخ سهم بخ  دولتی به تفکیک : (3)نمودار 

 و بخ  خصوصی عدم پذیرش ساز و کار بازار -3-3

گرری دولرت محردود      مالکیت و تصدییا  و اقتصادی ساختار بازار و میزان آزادسازیفقط به  اقتصاد ایران محیط رقابتی ایدولت بر پیامدهای منفی

موجرب تشردید محریط     «هرای دولتری   برا سرازمان  بخش خصوصی مشکالت تعام  » و «تنظیمات بازار»مانند  یدیگر ابعادشود، بلکه دولت از  نمی

رفتار طرفین برازار   که با عدم پذیرش ساز و کار بازار و یا عدم پذیرش برابر بخش خصوصی همراه است، این ابعاد دخالتی دولت. شود میغیررقابتی 

مربروط  محریط رقرابتی   رفتاری  به وجهاین ابعاد که . شود خارج کرده و یا اساساً مانع رفتار متناسب شرایط رقابتی می و منصفانه را از حالت رقابتی

 .گیرند قرار میبررسی مورد  جادر این ، شوند می

یکی از ابزارهای متداو  دولت به منظور اداره ساز و کار بازار است کره ارتبراط   « بازار مقداری و قیمتی تنظیمات» :مداخالت در بازارها -1

اتی را به منظور بهبرود  یماست که دولت ضمن پذیرش ساز و کار بازار، تنظاین هر بازاری نیازمند . داردرقابت نزدیکی و یا دوری از محیط زیادی با 

از سوی دولت دنبا  نشود، در نتیجه بازار رها شده و بستر الزم بررای سراز و کرار مناسرب آن      بازار اگر تنظیمات. عملکرد طرفین بازار دنبا  نماید

شرود کره نفروذ اداری     ، موجب مری گیردسبک و سیاق مداخالت را به خود ( مانند نگرش دولت) ییلات به دالیمشک  نخواهد گرفت و اگر این تنظ

  .شود منافع آندوری از محیط رقابتی و موجب  شده و در نتیجهساز و کار بازار  گزینجای

سسره فریرزر محاسربه    ؤتوسط مقاب  تعریف است که  نیروی کار و کسب و کاردر سط  کالن برای سه بازار اعتبارات، مورد نیاز بازار تنظیمات 

نرر    کنترر   ،های خارجی، اعتباردهی به بخش خصوصری  ها، رقابت بانک تملک بانک از قبی مواردی  بر اساس «اتتنظیمات بازار اعتبار». شود می

افزایش داشته اسرت   0/0به  3/0از ( خورشیدی 1043)میالدی  13۸2میزان این شاخص نسبت به . شود سنجش می بهره و نر  بهره حقیقی منفی

. (دهنده وضعیت بهتر است ها نشان های تنظیمات از صفر تا ده هستند که میزان باالتر آن هر یک از شاخص) دهد که بهبود قاب  توجهی را نشان می

کشرورها بره دلیر  بحرران مرالی جهرانی،       حاضرر   حا م تنز  یافته است که با توجه به وضعیت 103م به 30به هر حا  رتبه ایران از این حیث از 

اسرتخدام و   هرای  هزینره مقرررات کرار و   زنی جمعی،  حداق  دستمزد، چانه مواردی از قبی بر اساس  «تنظیمات بازار کار» .نیستوضعیت مناسبی 

ای  ای همراه نبوده و دامنره  ان عمدههای اخیر با نوس این شاخص طی سا . است در دسترسبرای ایران  0220 آمار آن ازشود که  سنجش می اخراج

 (.0210گزارش مؤسسه فریزر ) دهد را تجربه کرده است که وضعیت مطلوبی را نشان نمی 4/5تا  5از 

خرواری و   ه روکراسی، شروع کسب و کرار، رشرو  وهای ب ها، الزامات اداری، هزینه کنتر  قیمت مواردی از قبی بر اساس  «تنظیمات کسب و کار»

شراخص  ایرن  . برای ایران محاسبه و گزارش شده اسرت  0225از این شاخص . شود سنجیده می و رضایت مالیاتی های جوازی بازی، محدودیت پارتی
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 معدن صنعت کشاورزی بازرگانی و خدمات

 درصد 122تا  34بین 

 درصد 34تا  42بین 

 درصد 42تا  04بین 

 درصد 04کمتر از 



 

 

 ارتقا یافته، اما بعد از آن با یرک رونرد   3به  4از  022۸تا  0225 های سا  اتی همراه بوده است به طوری که طیدوره نسبتاً کوتاه با تالطم طی این

که  م در تنظیمات کسب و کار قرار دارد125بازار کار و  یماتم در تنظ100در جایگاه اقتصاد ایران به هر حا   .استرسیده  4/4کاهشی به کمتر از 

ست ا در بازارهادولت مات یدهنده کیفیت پایین تنظ نشانها  شاخصاین  به هر حا  همه (.0210گزارش مؤسسه فریزر ) بسیار پایین است های رتبه

داده افزایش و رقابت را کاهش نفوذ اداری را  پیش رفته ومداخالت  به سمتبیشتر به جای فراهم آوردن بستر الزم برای ساز و کار مطلوب بازار که 

 .است

و یا « دات غیرهدفمندوار»از توان  میبرای مثا   که بازار شودو به هم ریختگی ساز و کار موجب مداخله  هم تواند از ابعاد دیگری میالبته دولت 

موجرب برر هرم    و قیمرت کراال،    مقردار ناگهرانی در   تغییراتایجاد با این موارد . نام برد« قاچاق کاال» کنتر  مرزها به منظور جلوگیری از اهما  در

ارایی و بره دلیر  کر    الزامراً ، در حرالی کره   شرود  از بازار به نفع فعاالن خارجی مری  داخلی خوردن رقابت منصفانه و در نتیجه خروج فعاالن اقتصادی

در سرهم   درصد 02هر یک با بیش از « قاچاق کاال»و « واردات غیرهدفمند» .نیستنسبت به فعا  اقتصادی خارجی  تر فعا  داخلی کارآمدی پایین

گرزارش نظرسرنجی   ) اند گرفتهقرار فعاالن اقتصادی مورد توجه  (در اولویت او به ترتیب درصد  0۸درصد و  10و البته )چهارم و پنجم  یها اولویت

 .(1030مرداد 

، تأمین سرمایه نظیر صدور مجوزها برداری تا تولید های اقتصادی در مراح  مختلفِ بهره بنگاه: دولتی های سازمان با تعامل مشکالت -2

روند اداری با اگر . های نظارتی و دولتی در تعام  هستند سازمانبا ... پیگیری شکایات و ها،  ها و دریافت تأمین مواد اولیه، پرداختو تسهیالت الزم، 

جرویی   اقتصرادی صررفه   نر وقرت و زمران فعراال   تری برای فعاالن بازار فراهم خواهد بود، د ها و مشکالت کمتری همراه باشد، شرایط مساوی شچال

مند شده  ا  اقتصادی کاراتر و کارآمدتر از منافع و ضروریات بهرهتوان اطمینان داشت که فع در این شرایط می. یابد افزایش میها  آنشود و انگیزه  می

رو باشرد،   روبه اساسیهای  دولتی با چالش های سازمانتعام  بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی با  اگردر مقاب  . و بازار شرایط رقابتی را تجربه کند

و  یرقرابت  اقتصراد از شررایط   در نتیجره کره   شود مداری فراهم می اد و رابطهشبه دولتی و یا گسترش فس-های دولتی ی سوء استفاده بنگاهاشرایط بر

 . دور خواهد شدکسب و کار آزاد 

درصرد از   52دهد که  نتایج نشان می. مورد توجه قرار گرفتند« دولتی و نظارتی های سازماننوع مشکالت تعام  با » اساس آن چه بیان شد،بر 

های  سازماندر تعام  با  اولیه و اصلی مشک را « عدم شناخت مدیران دولتی از بخش تولید»، (کنندگان این گزینه در میان انتخاب)فعاالن اقتصادی 

های زائد و  نامه آیین»، همچنین بر اساس نتایج بدست آمده. اند گذاری در این زمینه را به آن اختصاص داده یت اصلی سیاستواند و اول دانستهدولتی 

 .(1030گزارش نظرسنجی مرداد ماه ) در جایگاه و اهمیت بعدی قرار گرفته است دوماولویت  درصد سهمِ 03با تقریباً « دائماً در حا  تغییر

هرای   سرازمان خرود برا   هر بنگاه در طو  دوره حیات اقتصادی . مورد توجه قرار گرفتند« های دولتی با بیشترین مشک  سازمان»در مرحله بعد، 

این . شوند ها محسوب می مهمترین آنتأمین اجتماعی از  و گمرک، ثبت اسنادها،  بیمهها،  مالیاتی، بانک های اداره که دولتی مختلفی در تعام  است

نترایج نشران   . همیرت اسرت  بسریار حرایز ا  اند،  س مشک  کردههای دولتی بیشتر احسا ک از سازمانمسئله که فعاالن اقتصادی در مواجهه با کدام ی

انرد، کره رقرم بسریار قابر        های مشک  آفرین قلمداد کررده  ها را در اولویت او  و دوم سازمان درصد از فعاالن اقتصادی، بانک 45دهد که تقریباً  می

بنرابراین از  . انرد  را داشته اهمیتدرصد بیشترین  01درصد و  03با « سازمان تأمین اجتماعی»و « ها اداره مالیات»در اولویت دوم نیز، . توجهی است

اداره »، «سرازمان ترأمین اجتمراعی   »ز آن با و پس ا« ها بانک»شود که فعاالن اقتصادی بیشترین مشکالت را در مرحله او  با  این نتایج مشخص می

 .(1030گزارش نظرسنجی مرداد ) اند داشته« گمرک»و سپس « وزارت صنعت، معدن و بازرگانی» ،«ها مالیات

. البته چندین تفاوت قاب  اشراره اسرت  . کند تأیید میرا که نتایج قبلی  های مختلف نشان داده شده است وضعیت بر حسب بخش( 5)نمودار  در

هرای ترأمین    دوم آن کره سرازمان  . او  آن که برای فعاالن بخش بازرگانی و خدمات، مسئله گمرک نسبت به صنعت اهمیت بیشتری داشرته اسرت  

هرای   سروم آن کره اداره  . انرد  زیست برای بخش صنعت در مقایسه با بخش بازرگانی و خدمات از اهمیت بیشتری برخوردار بروده اجتماعی و محیط 

ها منطقی بره   با توجه به ماهیت فعالیت این بخش اختالف هر سه مورد. ها به استثنای کشاورزی جایگاه دوم را داشته است مالیات برای همه بخش

 .رسد نظر می

هرا و سرازمان ترأمین     ماننرد بانرک  ) ها در تعام  هستند نهادهایی که فعاالن اقتصادی از لحظه تصمیم به تولید دائماً با آنشواهد باال،  بر اساس

و « سازمان ثبرت اسرناد و امرالک کشرور    »اند؛ در حالی که  ها قرار گرفته دارای بیشترین مشکالت برای فعاالن بوده و در باالترین اولویت( اجتماعی

این مسئله پیامدهای ناگواری را بررای تولیرد   . اند ها جای گرفته ترین اولویت طلبند، در پایین که تعام  مداوم کمتری را می« سازمان محیط زیست»



 

 

اگر این  حا . استارتباط در ها  برای مثا ، هر فعا  اقتصادی در تمام طو  دوران حیات اقتصادی خود تحت عناوین مختلف با بانک. داردبه همراه 

ها وجود ندارد، فعاالن اقتصرادی   نهادهای مالی نتوانند نیازهای فعاالن اقتصادی را به نحو مطلوب تأمین کنند، با توجه به این که جایگزینی برای آن

این نهادها به ایرن دلیر    وه به عال .گذاری جامعه از دست رود های تولید و سرمایه مانند و چه بسا انگیزه از گسترش تولید و فعالیت اقتصادی باز می

بررای  . ها خود به خود آسیب جدی به فعاالن اقتصادی خواهرد زد  که دائماً در ارتباط با بخش تولید هستند، هر نوع سوء تصمیم و عملکردی در آن

گاه شرایط رقرابتی و منصرفانه    در تخصیص منابع و تسهیالت به نحو صحی  عم  نکنند، آنها از عملکرد مطلوب خود فاصله گیرند و  بانکاگر مثا  

های دولتی و شربه دولتری    کنندگان و بنگاه سوء استفادهرا ها  رود و خود به خود فعاالن خوب به خارج از گود رانده شده و جای آن بازار از دست می

 .خواهند گرفت

 

 
 های اقتصادی به تفکیک بخ  آفرین ها مشکل سازمان(: 4)نمودار 

 غیررقابتی ابعاد نهمتریم -3-4

شناسرایی و  در سه وجه قرانونی، سراختاری و رفتراری    اقتصاد ایران  ارکان حکومت برای جوانب ضدرقابتیچه تا به حا  بیان شد،  بر اساس آن

 .ها در شک  زیر آورده شده است که مهمترین آن ندشد توصیف
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 ثبت اسناد و امالک کشور

 سازمان محیط زیست

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 گمرک

 های مالیاتی اداره

 سازمان تأمین اجتماعی

 وزارت صنعت، معدن و بازرگانی

 ها بانک

 صنعت بازرگانی و خدمات کشاورزی معدن



 

 

 
 ایرانمهمترین عوامل تأثیرگذار بر تشدید محیط غیررقابتی اقتصاد (: 2)شکل 

 

هرای   های شبه دولتی برا رانرت   بنگاه»و « های دولتی بنگاه»از وجه قانونی، به عنوان مهمترین عام  ضدرقابت « ثباتی قوانین بی»بر این اساس، 

ز وجره  به عنوان مهمترین عوامر  ضردرقابت ا  « قاچاق کاال»و « واردات غیرهدفمند»به عنوان مهمترین عوام  ضدرقابت از وجه ساختاری و « ویژه

. بندی نمایند شان در محیط غیررقابتی ایران اولویت رفتاری در نظر گرفته شدند؛ و از فعاالن اقتصادی خواسته شد که این عوام  را بر اساس اهمیت

 . شده استآورده ( ب-4)و ( الف-4) هایخالصه نتایج در نمودار

تقریباً به طوری که   بیشترین سهم از اولویت او  را به خود اختصاص داده« (ویژههای  با رانت)های شبه دولتی  بنگاه»، (الف-4)بر اساس نمودار 

غیررقابتی اقتصراد ایرران    شرایطمهمترین عام  ها  این بنگاهاند که  اظهار داشته( کنندگان این گزینه در میان انتخاب)درصد از فعاالن اقتصادی  42

هرای   بنگراه . دقررار گیرر   گذاری ارکان حکومت بررای رقابرت   در اولویت اصلی سیاست ود بایداصالح ساختار شبه دولتی موج دلی به همین . هستند

هر کدام با تقریباً « واردات غیرهدفمند»و « ثباتی قوانین بی» پس از آن ودر جایگاه بعدی قرار گرفته  درصد سهم در اولویت دوم 03دولتی با تقریباً 

  .اند بعدی قرار گرفته های درصد سهم در اولویت سوم در جایگاه 02

هرم  . اسرت   مشرخص شرده  ( ب-4)به طور جداگانه در نمرودار  « معدن»و « کشاورزی»، «بازرگانی و خدمات»، «صنعت»های  های بخش اولویت

ویت از نگاه هم چنان مهمترین دغدغه و اول« های شبه دولتی بنگاه»ی  شود به طوری که ح  مسئله شود، نتایج قبلی تأیید می چنان که مشاهده می

البته این تفاوت وجود دارد که بررای فعراالن اقتصرادی بخرش     . آید فعاالن اقتصادی سه بخش صنعت، بازرگانی و خدمات و کشاورزی به حساب می

. (بیعری اسرت  در نتیجه این تفراوت ط داشته که دولت بر بخش معدن تسلط که  نیز اشاره شدقبالً ) اند های دولتی اولویت او  را داشته معدن، بنگاه

« ثبراتی قروانین   بی»بنابراین . های دولتی هم اهمیت باالتری داشته است حتی نسبت به بنگاه« ثبات در قوانین»همچنین در بخش صنعت، پیگیری 

کند که  د میرسد که پاسخ فعاالن اقتصادی این گفته را تأیی به نظر میبر این اساس،  .به فعاالن بخش صنعت ضرر و آسیب بیشتری وارد کرده است

آن  واردات غیرهدفمندثباتی در قوانین و  دولتی و دولتی در اقتصاد است که البته بی های شبه رقابتی اقتصاد ایران، وجود بنگاهغیرمانع اصلی محیط 

 .کرده استرا تشدید 

محیط غیررقابتی 
 اقتصاد ایران

مشکالت تعام  با 
های وابسته به  سازمان

ها دولت، به ویژه بانک  

ثباتی قوانین، بی  

 تعدد و تضاد قوانین

 ساختار

 شبه دولتی

 واردات غیر هدفمند

 و قاچاق کاال 



 

 

 
 عوامل رقابت ناسالم و انحصارهای مهمترین  اولویت(: الف-5)نمودار 

 

 های اقتصادی عوامل رقابت ناسالم و انحصار به تفکیک بخ های مهمترین  اولویت(: ب-5)نمودار 

 گیری نتیجه -4

با ایجراد بسرتری مناسرب و منصرفانه بررای فعالیرت همره فعراالن         رقابتی محیط . کسب و کار آزاد الزمه رشد و توسعه پایدار استمحیط رقابتی و 

وری و  ، بهبود مداوم بهرههای نسبی و رقابتی، نوآوری و ابداع تخصیص بهینه منابع و کارایی، مزیتتواند منافعی از قبی   اقتصادی بالقوه و بالفع  می

است « رفتار»و « ساختار»، «قانون»مستلزم توجه به سه وجه  تحقق محیط رقابتی داخلی. را به همراه داشته باشد در نتیجه سط  استاندارد زندگی
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 واردات غیرهدفمند کاالها

 ثباتی قوانین و مقررات بی

 کاالهای قاچاق

 های دولتی بنگاه

 (های ویژه با رانت)های شبه دولتی  بنگاه

 اولویت پنجم اولویت چهارم اولویت سوم اولویت دوم اولویت او 
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 واردات غیرهدفمند کاالها

 ثباتی قوانین و مقررات بی

 کاالهای قاچاق

 های دولتی بنگاه

 (های ویژه با رانت)های شبه دولتی  بنگاه

 صنعت بازرگانی و خدمات کشاورزی معدن



 

 

ساختار غیرمتمرکز »، «بستر قانونی منصفانه»دارای سه وجه یک محیط رقابتی باید  آن، بر اساس. شدندداده به طور خالصه نشان ( 1)که در شک  

 . موجب دوری از محیط رقابتی خواهد شد ابعاد هر یک مناسب نبودن کهباشد « رفتارهای غیرانحصارگرایانه»و « تولیدی

عاد ضردرقابتی  به همین جهت در این پژوهش به بررسی اب .شود تهدید می ن حکومتارکااغلب از جانب  ی و رقابترقابت محیطدر اقتصاد ایران 

بعرد   3برر ایرن اسراس    . پرداختره شرد  شروند،   که موجب تشدید شرایط غیررقابتی می ارکان حکومت و یا به عبارت دیگر، ابعادی از ارکان حکومت

موجرب   اعتمرادی بره متولیران    بی و ثباتی قوانین قوانین غیرمنصفانه، بی بعد، سه وجه قانونیاز نظر  .برای ارکان حکومت شناسایی شدندضدرقابتی 

-هرای دولتری   تیمالکگستردگی های اقتصادی و  آزادسازیحرکت کند و بعد ، دساختاری وجهاز نظر . اند تخریب بستر قانونی الزم برای رقابت شده

برا  )عردم پرذیرش سراز و کرار برازار      دو بعرد  رفتاری، از نظر وجه . اند شده و در نتیجه محیط غیررقابتی موجب ساختار متمرکز تولیدی شبه دولتی

  .اند تشدیدکننده شرایط غیررقابتی بوده های دولتی مشکالت تعام  فعاالن اقتصادی با سازمانو  (هامداخالت در بازار

« ثباتی قوانین بی»در حا  حاضر گرفته شد،  نتیجهنهایتاً از طریق معیارهای مختلف سنجیده و ارزیابی شدند که  باال،گانه  هفت ابعاد هر یک از

بره عنروان مهمتررین عوامر      « هرای ویرژه   های شبه دولتی برا رانرت   بنگاه»و « های دولتی بنگاه»به عنوان مهمترین عام  ضدرقابت از وجه قانونی، 

در ایرن میران نیرز    . هستند عوام  ضدرقابت از وجه رفتاری به عنوان مهمترین« قاچاق کاال»و « واردات غیرهدفمند»ضدرقابت از وجه ساختاری و 

 .گذاری ارکان حکومت مورد توجه قرار گیرند تهای سیاس باید در اولویت یب وجوه ساختاری، قانونی و رفتاری است کهتاولویت به تر

دولتری و دولتری در اقتصراد اسرت کره البتره        بههای شر  کند که مانع اصلی محیط رقابتی اقتصاد ایران، وجود بنگاه گفته را تأیید می نتایج این

دولتری،   های دولتی و شربه  از یک سو، بنگاه .های دولتی و واردات غیرهدفمند آن را تشدید کرده است عام  با سازمانتثباتی در قوانین، مشکالت  بی

انرد؛ و از سروی دیگرر،     فعالیت فعاالن اقتصرادی شرده  های مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موجب مشکالت و گسترش تنگناها برای  ها، اداره بانک

هرای   سرازمان ثباتی قوانین و تعدد و تناقضات قانونی و نهایتاً ناهماهنگی میان  ای موجبات بی های روزمره و لحظه ارکان حکومت با قوانین و سیاست

ارکان حکومت از عم  به وظایف و تعهدات اصلی خود در سطوح در حالی است که این . اند موجب شدهرا  ها آناداری و عدم امکان تعام  مناسب با 

گذاری وجرود نداشرته    در این شرایط نه تنها انگیزه تولید و سرمایه. اند باز مانده...( مانند جلوگیری از قاچاق کاال، ثبات اقتصاد کالن و )خرد و کالن 

رسرد بره عنروان     به نظر می .ه استادی بالفع  و بالقوه از بازارهای داخلی شدها و فعاالن اقتص بلکه تداوم این شرایط موجب خروج تدریجی سرمایه

و از منافع آن جامعه را  رویه دهد تا سپس بتوان الزمات ساز و کار بازار را فراهم آورد غییراولین قدم باید دولت ضدرقابت به دولت دوستدار رقابت ت

 .مند نمود بهره

 سپاسگزاری

ناب آقای مهندس شافعی رئیس محترم اتاق مشهد و همچنین اعضای محترم هیات نمایندگان آن اتاق، جناب تقدیر و تشکر از زحمات ج

مشهد، جناب آقای فروغان گرانسایه رئیس  آقای مهندس کبیر دبیر محترم اتاق مشهد، جناب آقای مهرآور کارشناس محترم امور اقتصادی اتاق

یعی اتاق ایران و کلیه اعضای محترم کمیسیون که در تدوین و تهیه این گزارش همکاری و محترم کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توز

 . هماهنگی های الزم را به عم  آوردند

در انتها از . همچنین تشکر از جناب آقای دکتر سلطانی نایب رئیس اتاق ایران که با حمایت های معنوی خود باعث انجام این پروژه بودند

 . ررسی های افتصادی اتاق ایران جهت همکاری در نظر سنجی انجام شده در هیات نمایندگان اتاق تشکر و قدردانی می شودمرکز تحقیقات و ب
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