کم
یسیون بازرگانی داخلی

ح
م
بت
بت
ل
خ
ک
ح
م
ی
ا
ب
نبایستهاهیِ طراق ید ی:ا عادضدراق یِارکان و ت
(ح کرتهبسمتدولتدوستدا رِراقبتهبجایدولتِضدراقبت)
کم
یسیونبازرگانیداخلیوخدماتتوزیعی
تدوین :دکتر محمد طاره احمدی شادمهری (عضو هیات علمی دااگشنه فردوسی مشهد)،
مهدی حاج امینی (دانشجوی دکترای دااگشنه فردوسی مشهد)
کم
و محمد علی شیرینی (دبیر یسیون)
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خالصه مدیریتی
محیط رقابتی و کسب و کار آزاد الزمه رشد و توسعه پایدار است .محیط رقابتی با ایجاد بستری منصفانه برای فعاالن اقتصادی بالقوه
و بالفعل ،منافعی از قبیل تخصیص بهینه منابع و کارایی ،مزیتهای نسبی و رقابتی ،نوآوری و ابداع ،بهبود مداوم بهرهوری و سطح
استاندارد زندگی به همراه دارد .متأسفانه اقتصاد ایران دارای مشکالت مزمنی است که طی سالیان دراز حرکطت بطه سطمت محطیط
رقابتی را با موانع اساسی مواجه کرده است .به هر حال طی سالهای اخیر ،آسیبهای جدی از جانب ارکان حکومت به اقتصطاد وارد
آمده که موجب تشدید وضعیت غیررقابتی اقتصاد شده است.
تحقق محیط رقابتی داخلی مستلزم توجه به سه وجه «قانون»« ،ساختار» و «رفتار» است که باید بطه صطورت «بسطتر قطانونی
منصفانه»« ،ساختار غیرمتمرکز تولیدی» و «رفتارهای غیرانحصارگرایانه» شکل گیرند .در اقتصاد ایران رقابت و محیط رقابتی اغلب
از جانب ارکان حکومت تهدید و تخریب شده است .بنابراین ضرورت دارد که اقتصاد ایران از جنبه ابعاد رقابتی دائماً بررسی شود ،تا
ضمن آگاهی واقعبینانه از وضعیت موجود ،مشکالت و اولویتها شناسایی شوند .به همین جهت ،این پطووه

بطا محوریطت «ابعطاد

ضدرقابتیِ ارکان حکومت» به این موضوع پرداخته است.
ابعاد ضدرقابتیِ ارکان حکومت در اقتصاد ایران به  7طبقه قابل تقسیم هستند که عبارتند از :قطوانین غیرمنصطفانه ،بطیثبطاتی
قوانین و بیاعتمادی به متولیان در وجه قانونی محیط رقابتی؛ عدم آزادسازیهای اقتصادی و مالکیتهای دولتی-شبه دولتی در وجه
ساختاری محیط رقابتی؛ و نهایتاً عدم پذیرش ساز و کار بازار (بطا مطداخالت در بازارهطا) و مشطکالت تعامطل فعطاالن اقتصطادی بطا
سازمانهای دولتی در وجه رفتاری محیط رقابتی .هر یک از ابعاد هفتگانه باال ،به وسیله معیارهای مختلف سنجیده و ارزیابی شدند
و سرانجام نتیجه گرفته شد که در حال حاضر «بیثباتی قوانین» مهمترین عامل ضدرقابت از وجه قانونی« ،بنگاههای شطبه دولتطی»
مهمترین عامل ضدرقابت از وجه ساختاری و «واردات غیرهدفمند» مهمترین عامل ضدرقابت از وجطه رفتطاری اسطت کطه بایطد در
اولویتهای سیاستگذاری ارکان حکومت مورد توجه قرار گیرند.
بر این اساس تأیید میشود که مانع اصلی محیط رقابتی اقتصاد ایران ،گستره تسلط بنگاههای شبهدولتی و دولتی بر اقتصاد است
که البته با بیثباتی در قوانین ،مشکالت تعامل با سازمانهای دولتی و واردات غیرهدفمند تشدید یافته است .از یک سو بنگاههطای
دولتی و شبه دولتی ،بانکها و سازمان تأمین اجتماعی موجب گسترش مشکالت و تنگناها برای فعالیت اقتصادی شدهاند؛ و از سوی
دیگر ارکان حکومت با تصمیمات روزمره و لحظهای موجب بیثباتی قوانین و تعدد و تناقضطات قطانونی و نهایتطاً ناهمطاهنگی میطان
دستگاههای اداری شدهاند .در حالی که ارکان حکومت از عمل به وظایف و تعهدات اصلی خود در سحوح خرد و کالن (جلطوگیری از
قاچاق کاال ،ثبات اقتصاد کالن و  )...باز ماندهاند ،تعامل با بانکها و سایر سازمانهای دولتی و نظارتی سختتر شده است و در نتیجه
فعاالن اقتصادی در رفع نیازهای تولید و بازار با مشکالت اساسی مواجه شدهاند .در این شرایط نه تنها انگیزه تولید و سرمایهگذاری
از بین رفته بلکه تداوم چندین ساله آن موجب خروج بیشتر سرمایهها و فعاالن اقتصادی از بازارهای داخلی شده است که صطدمات
جبرانناپذیری را به اقتصاد وارد کرده است.
به نظر میرسد به عنوان اولین قدم باید دولت ضدرقابت به دولت دوستدار رقابت تغییر رویه دهد تا بتوان الزامات ساز و کار بازار
را فراهم آورد و از منافع آن جامعه را بهرهمند نمود .به ویوه در شرایط کنونی که رغبتی برای حرکت و سیاستگذاری واقعی در این
عرصه فراهم شده است ،الزم است ابعاد ضدرقابتیِ ارکان حکومت و همچنین فقدان عملکردهای بهبوددهنده رقابت دائمطاً توسطط
نماینده بخ

خصوصی شناسایی و اولویتها و راهکارهای پیشنهادی جزئی به ارکان حکومتی ارائه شوند.

کلمات کلیدی
رقابت ،محیط رقابتی ،ابعاد ضدرقابتیِ ارکان حکومت

 -1مقدمه
اقتصاد ایران دارای مشکالت مزمنی است که طی سالیان دراز حرکت به سمت محیط رقابتی را با موانع و مشکالتی روبهرو کرده است .به هرر حرا
طی سا های اخیر ،آسیبهای جدی از جانب ارکان حکومت به محیط اقتصادی وارد شده که موجب تشدید وضعیت غیررقابتی بازارها و در نتیجره
غیررقابتیتر شدن محیط اقتصاد داخلی شده است .به همین جهت این سؤاالت مطرح است؛ چه عملکردهایی از جانب ارکان حکومت موجب تشدید
و ادامه محیط غیررقابتی اقتصاد ایران شده است؟ ابزارها و سیاستهایی که موجب تشدید محیط غیررقابتی شدهاند ،کدامند؟ مشکالت قرانونی کره
مانع رقابتند ،کدامند؟ در همین راستا ،مطالعه حاضر تالش نموده تا با ارائه چارچوب محیط رقابتی ،ابعاد ضدرقابتی ارکران حکومرت را شناسرایی و
طبقهبندی کند .به ویژه آن که در شرایط کنونی رغبت برای حرکت و سیاستگذاری جدی در این عرصه فراهم شده است و ضرورت دارد که ابعراد
ضدرقابتی ارکان حکومت بررسی ،وضعیت موجود روشنتر و مهمترین موانع ،مشکالت و اولویتهای سیاستگذاری برای محیط رقرابتی شناسرایی
شوند تا بتوان راهکارهای پیشنهادی را به ارکان حکومتی ارائه کرد.

 -2سه وجه محیط رقابتی داخلی
رقابت از جمله ویژگیهای بازار است .از آن جایی که تعریف رقابت به خودی خود آسان نیست ،بر اساس دو مفهوم متضادش یعنی «تمرکز بازار» و
«قدرت بازار» شناخته میشود که آنها نیز از ویژگیهای بازار هستند .تمرکز بازار به ساختار بازار اشاره دارد و بر اساس قدرت کنتر ِ مقدار در بازار
توسط چند بنگاه تعریف و تعیین میشود .اما قدرت بازار یک مفهوم رفتاری است که بر مبنای توانایی تعیین قیمت باالتر برای سود بیش از سرط
نرما تعریف میشود .بنابراین دو حد افراطی به صورتهای «ساختار کامالً متمرکز و انحصاری» و «ساختارکامالً غیرمتمرکز و بدون وجرود قردرت
بازاری» وجود خواهد داشت که طیفی از بازارها را با درجات مختلف تمرکز و قدرت در بر میگیرند.
بر این اساس ،بازاری که در بردارنده ساختار غیرمتمرکز تولید و رفتارهای غیرانحصارگرایانه (حالت افراطی دوم) باشد ،یا به عبارت دیگر در بازار
کنتر های مقداری و قیمتی توسط بنگاه یا بنگاههای محدودی وجود نداشته باشد ،به عنوان وضعیت مرجع یا ایدهآ (ماننرد برازار رقابرت کامر )
تعریف میشود؛ و سپس بیان میشود که هرچقدر ساختار بازارهای واقعی (در سطوح خرد و کالن) به ساختار این وضعیت مرجع نزدیک شوند و یا
رفتار طرفین بازارهای واقعی به رفتارهای طرفین بازار در وضعیت مرجع نزدیک شوند ،محیط آنها رقابتیتر خواهد شد .برای مثرا  ،اگرر وضرعیت
ایدهآ ِ «صنعت یا منطقه الف» بازار رقابت کام است ،هرچقدر ساختار بازار از جهت تعدد تولیدکنندگان ،تحرک آزاد منابع و نهادههای تولیردی و
آزادی ورود و خروج بنگاه ها بهتر شود و همچنین از رفتارهای انحصاری در بازار کاسته شود ،آنگاه این صنعت یا منطقه محیط رقابتیتری خواهرد
داشت.
بنابراین محیط رقابتی باید دارای دو وجه «ساختار غیرمتمرکز تولیدی» و «رفتارهای غیرانحصارگرایانه» باشد .ساختار غیرمتمرکرز تولیردی از
یک سو به معنای دسترسی آزاد به نهادههای تولید و آزادی ورود و خروج به فعالیت اقتصادی است و از سوی دیگر به نبود ساختار تولیدی دولتی-
شبهدولتی اشاره دارد .به همین ترتیب رفتارهای غیرانحصارگرایانه ،از یک سو به عدم قدرت قیمتگذاری باالتر از سط رقابتی تفسیر میشرود و از
سوی دیگر به این موضوع اشاره دارد که منع قدرت بازاری ،نباید به عدم پذیرش ساز و کار بازار و یا مداخالت قیمت و مقدار در بازار منتهی شود.
محیط رقابتی عالوه بر دو وجه ساختاری و رفتاری یاد شده ،مستلزم «بستر یا چارچوب قانونی منصفانه» است .هر بازاری در یک بستر قرانونی
شک میگیرد که ویژگیهای آن چارچوب قانونی ،شک گیری و تداوم ساختار و رفتار بازار را تعیین میکند .بنابراین اگر چارچوب قانونی متناسب با
وضعیت ایدهآ رقابت تعیین نشده باشد و تشویقگر انحصار و مداخله در بازار باشد ،ساختار و رفتار بازار رقابتی شک نمیگیرد و یا در صورت وجود
رو به زوا میرود .چارچوب قانونی از جهات مختلف شرایط رقابت را بر هم زده و شرایط غیررقابتی را بر ساختار و رفتار بازار حاکم میکنرد .بررای
مثا اگر قواعد منصفانهای وضع نشود ،بنگاههایی از موقعیت و امتیازات ویژه بهرهمند میشوند .یا این که اگر بیثباتی قوانین و تعدد و تضاد قوانین
اتفاق افتد ،اجرا و نظارت بر قوانین ماهیت بیطرفانه خود را از دست داده و فرصتهای رانتی را برای گروهی ایجاد می کند.
بنابراین تحقق محیط رقابتی داخلی و یا رقابت داخلی در کسب و کار ،مستلزم توجه به سه وجه «قانون»« ،سراختار» و «رفترار» اسرت کره در
شک ( )1به طور خالصه نشان داده شده و در بخش بعد به مصادیق آن در اقتصاد ایران پرداخته میشود.

• وجود قوانین و قواعد منصفانه
• جلوگیری از رانت در اجرا و نظارت بر قوانین

چارچوب قانونی منصفانه

• اعتماد به متولیان (در مراح وضع ،اجرا و نظارت) و شفافیت در عملکرد آنها
• آزادسازی اقتصادی و کاهش تصدیگری دولت
• جلوگیری از شک گیری ساختار تولیدی شبه دولتی و انحصارات

ساختار غیرمتمرکز تولید

• دسترسی آزاد و یکسان به نهاده های تولید و آزادی ورود و خروج از فعالیت
• عدم قدرت قیمتگذاری به منظور کسب سود باالتر از نرما
• پذیرش ساز و کار بازار و عدم مداخالت قیمتی-مقداری در بازار

رفتارهای غیرانحصارگرایانه

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

شکل ( :)1سه وجه ایجاد محیط رقابتی داخلی

 -3ابعاد ضدرقابتیِ ارکان حکومت
در بخش قبلی مشخص شد که وضعیت محیط رقابتی داخلی در گرو چگونگی سه وجه «قانونی»« ،ساختاری» و «رفتاریِ» بازار است .هر یک از
این سه وجه ارتباط تنگاتنگی با عملکرد ارکان حکومت دارند .ارکان حکومت بستر قانونی را ایجاد و حفظ میکنند .به همین ترتیب ،ارکان حکومت
اقتصاد را به سمت آزادسازی اقتصادی بیشتر یا در مقاب تصدیگری بیشتر دولت و بخشهای وابسته به دولت پیش میبرند؛ و همچنین ارکان
حکومت اقتصاد را به سمت پذیرش بیشتر ساز و کار بازار و یا در مقاب مداخالت بیشتر در بازارها به نفع نفوذ اداری سوق میدهند .بنابراین ارکان
حکومت در حرکت به سمت سه وجه محیط رقابتی و یا ایجاد اخال در آنها نقش کلیدی و مهمی را به عهده دارند.
اگرچه اقتصاد ایران طی سالیان دراز حرکت به سمت یک محیط رقابتی باز مانده است ،اما طی سا های اخیر ،آسیبهای جدی از جانب ارکان
حکومت به سه وجه محیط رقابتی وارد شده که موجب تشدید وضعیت غیررقابتی بازارها و در نتیجه غیررقابتیتر شدن محیط اقتصاد داخلی شرده
است .به همین دلی  ،در این بخش سه وجه یاد شده و ابعاد هر یک ،بر اساس گزارشهای بینالمللی و نظرسنجی از فعاالن اقتصادی مورد بررسری
قرار میگیرند.

 -1-3ابعاد ضدرقابتی بستر قانونی
موارد قانونی مخ رقابت بسیارند که تغییر سریع قوانین ،عدم پایبندی دولت به تعهدات ،قوانین انحصاری و رانتی دولرت ،رابطرهمرداری بره جرای
ضابطهمداری ،عدم شفافیت در سیاستگذاری و عدم صداقت در سیاستها از جمله مهمترین آنها محسوب میشوند .این موارد در قالب سره بعرد
«قوانین غیرمنصفانه»« ،بیثباتی قوانین» و «بیاعتمادی به متولیان قانون» طبقهبندی و بررسی میشوند که بخشی از نتایج آن نیرز در نمرودار ()1
آورده شده است.
 -1قوانین غیرمنصفانه :فلسفه وضع قانون ایجاد رویهای برای شک گیری منظم روابط است .بر این اساس ،قانون با صورتدهی نوع روابرط،
از یک سو قدرت و منفعت طرفین را تعیین میکند و از سوی دیگر امکان برنامهریزی در اجتماع انسانی را فراهم میآورد .بر پایره ایرن دو کرارکرد،
چارچوب قانونی ممکن است موجب شک گیری رقابت و محیط رقابتی و یا در مقاب دوری از آنها شود .هنگامی که قوانین ،جانبدارانه وضع شروند
به طوری که گروهی امتیازات خاصی را بدست آورند ،آثار ضدانگیزشی توزیع غیرمنصفانه قدرت و منفعت و همچنرین ترالش و یرا تررس مرداوم از
تغییر قوانین ،موجب محیط انحصاری و یا محیط در بردارنده رقابت به معنای «نزاع» مریشرود .در ایرن حالرت تروان اقتصرادی طررفین بره جرای
برنامهریزی برای گسترش فعالیت اقتصادی ،صرف بقا و بیرون راندن سایر رقبا از بازار میشود.
از آن جایی که در اقتصاد ایران رقابت اغلب از جانب دولت تهدید میشود و دولت (همان گونه که در ادامه بیان مریشرود) گسرتره مالکیرت و
تصدیگری قاب توجهی دارد ،یکی از جنبههای مهم قوانین غیرمنصفانه این است که دولت برخوردی دوگانه با بخش دولتی-شبه دولتی در مقایسه

با بخش خصوصی دارد .به همین دلی  ،در ارزیابی این بعد از مشکالت قوانین ،دو گزینه مقدماتی «قوانین انحصاری و رانتی دولت» و «رابطهمداری
به جای ضابطهمداری» استفاده شده است .بر این اساس مشخص شد که این دو گزینه با سهم تقریباً  02درصد در اولویت او و دومشان و به عالوه
به ترتیب با سهم  02درصد و  54درصد در اولویتهای سوم و چهارمشان ،به ترتیب در ردههای پنجم و سوم اولویتبندی ابعراد ضردقابتی قروانین
قرار گرفتهاند.
 -2بیثباتی قوانین :آسیب دیگر بستر قانونی برای محیط رقابتی آن جا ظاهر میشود که قوانین و قواعد (اعرم از منصرفانه و غیرمنصرفانه)
ثبات خود را از دست میدهند و در نتیجه امکان اجرا و نظارت متساوی آنها از بین میرود .بیثباتی قوانین با ایجاد تعدد و تضاد در قوانین موجب
تعدد و تضاد در اجرا و نظارت میشود .این تضادها دو پیامد اساسی و مخرب برای اقتصاد به همراه دارند .او آن که موجب اخرتالف میران ارکران
حکومتی میشود که همین امر نیز موجب تضعیف عملکرد آنها شده و نهایتاً عکسالعم آنها در مهار این پدیده و در نتیجه تصرمیمگیرریهرای
جدید و متضاد مجددی را ایجاب میکند .دوم آن که فعاالن اقتصادی را با انبوهی از قوانین و مقررات و تفاوتها در اجرا و قضاوت روبرو میکند که
آنگاه با توجه به سیستم بروکراتیک عظیم ایران برای هرکسی و در هر لحظهای ممکن است قوانین متفاوتی اعما شود و در نتیجه اشخاصی بتوانند
منافع قاب توجهی کسب کنند و اشخاص دیگری متضرر شوند.
البته باید تأکید داشت که بیثباتی قانونی متفاوت از پویایی و تحوالت قوانین است .در واقع طی گذشت زمان متناسب با شرایط و خواستههای
جدید طرفین بازار و چگونگی وضعیت اولیه ،لزوم تغییر قوانین احساس میشود و تغییرات به وسیله تحوالت اجتماعی و سیاسی دنبا میشرود .در
نتیجه شک جدیدی از روابط مبتنی بر قوانین جدید شک میگیرد که انتظار است شرایط مساعدتری را فراهم آورد .در این چارچوب ،قرانونهرای
گذشته اگرچه موجب شک گیری مناسبات قدرت و منفعت نامطلوب میشوند ،به هر حا میتوانند ساختاری جهت شک گیری منسرجم و برادوام
ایجاد کنند و از این حیث کارکرد خود را داشته باشند.
اما اگر قوانین دچار بیثباتی شوند ،با تعدد و تضادهای ایجاد شده ،قانونی عم کردن بسیار سرخت و بررای آینرده برنامرهریرزی کرردن بسریار
سختتر خواهد شد ،که اینها به معنای از دست رفتن کارکرد قوانین و مقررات خواهد بود .در این حالت ،بسرتر قرانونی نره تنهرا چرارچوبی بررای
برنامهریزی ارائه نمی دهد بلکه موجب به هم ریختگی سیستم اقتصادی کشور و بیرون راندن فعاالن اقتصادی و ایجاد فرصت برای گسترش فعالیرت
غیرمولد میشود .بنابراین بیثباتی قوانین شرایط ناهمگونی برای فعاالن اقتصادی بازار بر حسب شرایط زمانی و مکانی ایجراد مریکنرد کره مسرلماً
همگی نمیتوانند منصفانه باشند ،ضمن آن که فرصت و انگیزه رانتخواری را فراهم میآورند .برای سنجش ایرن بعرد از مشرکالت قرانونی ،گزینره
«تغییر سریع قوانین» در نظر گرفته شده است .بر این اساس گزینه «تغییر سریع قوانین» تقریباً  04درصدی از اولویت او و  04درصرد از اولویرت
دوم را در مشکالت قانونی به خود اختصاص داده است .بنابراین تقریباً  02درصد فعاالن اقتصادی (در میان انتخابکنندگان این گزینه) معتقدند که
اصالح رویه نامناسب «تغییر سریع قوانین» باید از مهمترین اولویتهای ارکان حکومت (او و دوم) باشد.
به جهت شناخت جنبههای این تغییر سریع قوانین ،در سؤا دیگری مشکالت آن مورد توجه قرار گرفت .نتایج نشان داد که «بیثباتی قوانین»
تقریباً با سهم  03درصد و  05درصد در اولویت او و دوم قرار گرفته است (مجموعاً  31درصد) که نشاندهنده بیشترین سهم در هر یک نسبت به
سایر مسائ نظام قانونی مانند «ناهماهنگی بین دستگاههای اداری» و «بوروکراسی زائد» است .در رتبههای بعدی «ناهماهنگی میان دسرتگاههرای
اداری» و «بوروکراسی زائد» قرار گرفتهاند (گزارش نظرسنجی مرداد  .)1030الزم به توجه است که «ناهماهنگی میران دسرتگاههرای اداری» خرود
تحت تأثیر «بیثباتی قوانین» و تغییر دائمی آنها است .تغییر سریع قوانین و مقررات به دلی مشکالتی مانند عدم امکان اجرا در بعضی بخرشهرا،
عدم آمادگی سازمانها برای اجرای آن قوانین و یا حتی مشکالت در اطالعرسانی موجب کاهش قابلیت هماهنگی میان سازمانهای دولتی میشود؛
که در ادامه سازمانها و ادارات مرکزی به منظور رفع آنها به تالش برای تغییر مجدد آییننامهها و یا راهکارهای کوتاهمدت روی میآورند که خود
موجب مشکالت دیگر میشود.
 -3بیاعتمادی به متولیان :همچنان که بیان شد ،قانون تعیینکننده نحوهی توزیع قدرت و منفعت در جامعه است .بر این اساس سرومین
آسیب بستر قانونی برای محیط رقابتی آن جا ظاهر میشود که متولیان قانون اعتماد و شفافیت خود را از دست میدهند .بیاعتمادی ،نبود شفافیت
و یا نبود صداقت موجب از دست رفتن مشروعیت متولیان قانون میشود ،که آن نیز عدم تبعیت از قوانین و در نتیجه پیامدهای منفی دیگرر را بره
همراه دارد .حتی اگر قوانین و قواعد باثبات باشند ،اما ضمانت اجرایی برای آنها وجود نداشرته باشرد و یرا نااطمینرانی پدیرد آیرد ،قرانون کرارکرد

نظمدهی و تسهی روابط را از دست میدهد و همانند حالت بستر قانونی غیرمنصفانه ،روابط تنها در سط حداقلی و تا جایی که قدرتهای مسرلط
بازار اجازه دهند ،پیش میرود ضمن آن که همواره تالش و یا ترسی از تغییر قوانین یک سویه وجود خواهد داشت.
هنگامی که نبود تضمین از جانب خود متولیان قانون باشد ،این به معنای یک امتیاز ویژه خواهد بود که در نتیجره ترالش همره گرروههرا را در
اتصا به این منبع عظیم رانت سوق میدهد؛ زیرا که متولیان قدرت وضع قوانین غیرمنصفانه و حداکثر استفاده از قوانین به جهت رانتزایری را در
خود دارند .بنابراین در این قسمت به آسیب سوم توجه میشود که برای آن سه معیرار «عردم پایبنردی دولرت بره تعهردات»« ،عردم شرفافیت در
سیاستگذاری» و «عدم صداقت در سیاستها» در نظر گرفته شده است .نتایج هر یک از این موارد روشن و مبرهن است ،برای مثا عدم شفافیت
در سیاستگذاری و یا عدم صداقت در سیاست به معنای این خواهد بود که متولیان قانون به دنبا کسب اجباری و ناگهانی منفعتی از شخص است
که این نااطمینانی خود موجب حلقه دیگری از پیامدهای ناگوار اقتصادی خواهد بود.
نتایج نشان میدهد که «عدم پایبندی دولت به تعهدات» بیشترین سهم از اولویت دوم را داشته است که نشاندهنده اهمیت آن بعد از «تغییرر
سریع قوانین» است .در مجموع  02درصد این گزینه به اولویتهای او و دوم اختصاص داشته است .همچنین  50درصد از گزینه «عردم شرفافیت
در سیاستگذاریها» به اولویتهای سوم و چهارم اختصاص داشته است .بنابراین به نظر میرسد که دو گزینه «عدم پایبندی دولت به تعهردات» و
«عدم شفافیت در سیاستگذاریها» به ترتیب در اولویتهای دوم و چهارم اهمیت ابعاد ضدرقابتی بستر قانونی قرار گرفتهاند .همچنین اولویتهای
بخشهای مختلف نشان میدهد که برای بخشهای صنعت و معدن« ،پایبندی دولت به تعهدات» انتظار اصلی فعاالن اقتصادی بوده ،در حالی که از
نگاه فعاالن بخشهای بازرگانی و خدمات و کشاورزی «عدم تغییر سریع قوانین» از اهمیت باالتری برخوردار بوده است (گزارش نظرسرنجی مررداد
.)1030
به طور خالصه و کلی ،این گونه نتیجهگیری میشود که «ثبات قانونی» و «عم به تعهدات» مهمترین دغدغره حرا حاضرر فعراالن اقتصرادی
است که توجه همه ارکان حکومت به ایجاد یک رویه قانونی باثبات و معقو را میطلبد .این نتایج لزوم توجه ارکان حکومرت بره ایجراد رویرههرای
قانونی باثبات و تالش جدی برای عم به آن را توصیه مینماید زیرا که تداوم رویه قبلی ،آثار مخربی بر عملکرد محیط کسب و کار در بخرشهرای
اقتصادی خواهد گذاشت .تناقضات و تغییرات سریع قوانین با ایجاد مشکالتی از قبی ناهماهنگی میان سازمانهای اداری و گسترش فساد اقتصادی
در آنها ،موجب عدم شفافیت ،انحصار و غیرمنصفانهتر و غیررقابتیتر شدن محیط کسب و کار میشود که نهایتاً کاهش انگیرزه فعالیرت اقتصرادی
مولد و عدم سرمایهگذاری به منظور تولید بیشتر را موجب میشود.
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 -2-3ساختار دولتی-شبه دولتی ضدرقابت
امروزه اغلب اقتصاددانان معتقدند که بازار رقابتی بهترین ساز و کار و جهتدهنده به فعالیتهای اقتصادی است .بازار رقابتی منافعی مانند کارایی و
تخصیص بهینه منابع ،ابداع و نوآوری ،رقابتپذیری و رشد مداوم بهرهوری و نهایتاً سط زندگی باالتر را به همراه دارد .به همین دلی بیان میشود
که در حوزههایی که بخش خصوصی قادر به تولید است و منفعتی را برای خود و جامعه فراهم می آورد ،دولت نباید دخالت کند .دولت باید به جای
این که به عنوان تولیدکننده وارد بازار شود و رقبایِ بخش خصوصی را با استفاده از ابزارهای قانونی و دولتی از صحنه اقتصاد بیرون کند ،به عنروان
یک ناظر فعا و بیطرف به بهبود محیط کسب و کار برای فعاالن اقتصادی کمرک نمایرد .در ایرن حالرت ،وظیفره دولرت ایرن اسرت کره شررایط
منصفانهای را برای رقابت فعاالن اقتصادی فراهم آورد و تالش کند اقتصاد کشور بر اساس ساز و کار رقابت بتواند به بهترین عملکرد دست یابد.
هرگاه دولت به دخالتهای مستقیم در بازار و ایفای نقش تصدیگری روی آورد ،ساز و کار بازار رقابتی مخت میشود که در نتیجه اقتصراد برا
دور شدن از محیط رقابتی از منافع آن بیبهره میماند .بر این اساس «آزادسازی اقتصادی» (به طور کلی) و اندازه «مالکیت و تصدیگری دولرت در
زمینههای فعالیتی مختص بخش خصوصی» به عنوان معیارهای سنجش ابعاد دخالت دولت در ساختار بازارهرا و دوری محریط از وضرعیت رقرابتی
تلقی شده که در ادامه به هر یک پرداخته میشود.
 -1آزادسازی اقتصادی :آزادی اقتصادی جنبههای مختلفی دارد که حقروق مالکیرت خصوصری ،آزادی کسرب و کرار ،آزادی مرالی ،آزادی
تجارت بینالمللی ،آزادی از فساد ،آزادی از تسط دولت بر ساختار و رفتار بازارها از جمله مهمترین آنها محسوب میشوند .بر همین اساس مؤسسه
فریزر شاخص آزادی اقتصادی جهانی را بر اساس پنج شاخص فرعی اندازه دولت (مخارج دولت ،مالیاتها و تصدیگریهرا) ،سراختارهای قرانونی و
امنیت حقوق مالکیت ،دسترسی به پو با ارزش ،آزادی در تجارت بینالمللی و نهایتاً نظارت بر بازارهرا انردازهگیرری مریکنرد .همچنرین مؤسسره
هریتیج ،شاخص آزادی را بر اساس ده شاخص فرعی حقوق مالکیت ،آزادی از فساد ،آزادی مالی دولت ،انردازه دولرت ،آزادی کسرب و کرار ،آزادی
نیروی کار ،آزادی پولی ،آزادی تجارت ،آزادی سرمایهگذاری و آزادی مالی محاسبه و گزارش میدهد .بنابراین شاخصهای فریزر و هرریتیج از نظرر
گستره در نظر گرفته شده میتوانند مبنای مناسبی برای سنجش و ارزیابی تحوالت آزادسازیهای اقتصادی در یک کشرور و یرا در میران کشرورها
باشند که از این جهت مورد توجه قرار میگیرند.
طی بیش از سه دهه اخیر ،اقتصاد ایران علیرغم بهبود تدریجی و خفیف در سط آزادسازی اقتصادی از حیث رتبه و جایگاه جهانی بره شردت
تنز یافته است .بر اساس شاخص آزادسازی پنجگانه فریزر 1ایران از رتبه 33م در سا  13۸2میالدی ( 1043خورشیدی) به رتبه 110م در سرا
 0212میالدی ( 10۸3خورشیدی) سقوط کرده است (گزارش مؤسسه فریزر  .)0210همچنین بر اساس شراخص دهگانره هرریتیج 0ایرران از رتبره
104م در سا  1330میالدی ( 1034خورشیدی) به رتبه 10۸م در سا  0210میالدی ( 1030خورشیدی) سقوط کرده است (گرزارش مؤسسره
هریتیج در سا  .)0210خالصهای از وضعیت ایران در جدو ( )1مشاهده میشود.
این شواهد اوالً نشان دهنده پیشرفت و شتاب سایر کشورها برای پذیرفتن ساز و کار بازار و حرکت به سمت محیط رقابتی و منافع حاص از آن
است و ثانیاً نشان میدهد که کشوری مانند ایران با داشتن جمعیتی بیش از یک درصد جمعیت جهان و مساحتی بیش از یک درصد خشرکیهرای
جهان متأسفانه حتی در بین صد کشور او دنیا از نظر درجه آزادی اقتصادی نیست .در واقع باید بیران نمرود کره اقتصراد ایرران علریرغرم وجرود
پتانسی های انسانی و محیطی نتوانسته در جایگاه متناسب خود در اقتصاد جهانی و همچنین در جایگاه متناسب اقتصادی بررای شرهروندان خرود
دست یابد .گستردگی حضور دولت در اقتصاد موجب شده بخش اعظمی از پتانسی موجود به صورت پنهان باقی مانده و یا در صورت اسرتفاده بره
دلی ساز و کار غلط حاکم بر آنها ،اتلف شود.
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 -2مالکیت بخ

رتبه 104م شاخص ک در گزارش  ← 1330رتبه 10۸م شاخص ک در گزارش 0210

دولتی :در راستای تکمی ابعاد ضدرقابتی ساختار اقتصادی ،گستره تسلط بخش دولتی بر بازارها از نگاه فعاالن اقتصادی

ارزیابی شد .نتایج نظرسنجی از فعاالن اقتصادی در مورد گستردگی مالکیت دولتی در نمودار ( )0آورده شده است .بر این اسراس ،در  54درصرد از
موارد سهم بخش دولتی کمتر از  04درصد اظهار شده است .در مقاب در حدود  00درصد از فعاالن اقتصرادی ،سرهم بخرش دولتری را در فعالیرت
اقتصادی خود بین  04تا  42درصد دانستهاند ،بیش از  04درصد از فعاالن اقتصادی بیان کردهاند که سهم بخش دولتی در زمینه فعالیتی آنها بین
 42تا  34درصد است و نهایتاً  3درصد سهم بخش دولتی را بیش از  34درصد اظهار کردهاند .بنابراین میتوان ادعا کرد که در بریش از  44درصرد
موارد ،بخش دولتی حداق یک چهارم بازار را در اختیار داشته و در بیش از  00درصد موارد نیز ،حداق نیمی از بازار را در اختیار داشته اسرت کره
همگی سهم قاب توجه مالکیت و تصدیگری دولت در ساختار بازارها را نشان میدهد.
در نمودار ( )0گستره تسلط بخش دولتی در زمینههای مختلف فعالیت اقتصادی به تفکیک چهار بخرش «صرنعت»« ،کشراورزی»« ،معردن» و
«بازرگانی و خدمات» آورده شده است .بر این اساس ،در بخشهای بازرگانی و خدمات و کشاورزی بیشتر از  42درصرد از فعراالن اقتصرادی ،سرهم
بخش دولتی را در زمینهی فعالیتی خود کمتر از  04درصد دانستهاند .در مقاب  ،در بخش معدن تقریباً  02درصد فعاالن اقتصادی معتقد به مالکیت
و تصدگری دولت با سهم بیش از  42درصد بودهاند که نشاندهنده تسلط اساسی دولت بر فعالیتهای این بخش است .در بخش صنعت ،در حردود
 02درصد از فعاالن اقتصادی حضور بخش دولتی در زمینه فعالیتی خود را حداق به اندازه یک چهارم صنعت فعالیتی خود و در حردود  00درصرد
حداق به اندازه نیمی از صنعت اظهار کردهاند که این نیز بسیار قاب توجه است .بنابراین در مجموع به نظر میرسد که مالکیت و تصدیگری دولت
در بخشهای صنعت و معدن بیش از سایر بخشها است و از این جهت کاهش فعالیتهای مستقیم دولت در این بخشها بیشتر بایرد مرورد توجره
قرار گیرد.
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 -3-3عدم پذیرش ساز و کار بازار و بخ

کشاورزی

بازرگانی و خدمات

های صنعت ،معدن ،کشاورزی و بازرگانی و خدمات

خصوصی

پیامدهای منفی دولت برای محیط رقابتی اقتصاد ایران فقط به ساختار بازار و میزان آزادسازی اقتصادی و یا مالکیت و تصدیگرری دولرت محردود
نمیشود ،بلکه دولت از ابعاد دیگری مانند «تنظیمات بازار» و «مشکالت تعام بخش خصوصی برا سرازمانهرای دولتری» موجرب تشردید محریط
غیررقابتی میشود .این ابعاد دخالتی دولت که با عدم پذیرش ساز و کار بازار و یا عدم پذیرش برابر بخش خصوصی همراه است ،رفتار طرفین برازار
را از حالت رقابتی و منصفانه خارج کرده و یا اساساً مانع رفتار متناسب شرایط رقابتی میشود .این ابعاد که به وجه رفتاری محریط رقرابتی مربروط
میشوند ،در این جا مورد بررسی قرار میگیرند.
 -1مداخالت در بازارها« :تنظیمات مقداری و قیمتی بازار» یکی از ابزارهای متداو دولت به منظور اداره ساز و کار بازار است کره ارتبراط
زیادی با نزدیکی و یا دوری از محیط رقابت دارد .هر بازاری نیازمند این است که دولت ضمن پذیرش ساز و کار بازار ،تنظیماتی را به منظور بهبرود
عملکرد طرفین بازار دنبا نماید .اگر تنظیمات بازار از سوی دولت دنبا نشود ،در نتیجه بازار رها شده و بستر الزم بررای سراز و کرار مناسرب آن
شک نخواهد گرفت و اگر این تنظیمات به دالیلی (مانند نگرش دولت) سبک و سیاق مداخالت را به خود گیرد ،موجب مریشرود کره نفروذ اداری
جایگزین ساز و کار بازار شده و در نتیجه موجب دوری از محیط رقابتی و منافع آن شود.
تنظیمات مورد نیاز بازار در سط کالن برای سه بازار اعتبارات ،نیروی کار و کسب و کار قاب تعریف است که توسط مؤسسره فریرزر محاسربه
میشود« .تنظیمات بازار اعتبارات» بر اساس مواردی از قبی تملک بانکها ،رقابت بانکهای خارجی ،اعتباردهی به بخش خصوصری ،کنترر نرر
بهره و نر بهره حقیقی منفی سنجش میشود .میزان این شاخص نسبت به  13۸2میالدی ( 1043خورشیدی) از  0/3به  0/0افزایش داشته اسرت
که بهبود قاب توجهی را نشان میدهد (هر یک از شاخصهای تنظیمات از صفر تا ده هستند که میزان باالتر آنها نشاندهنده وضعیت بهتر است).
به هر حا رتبه ایران از این حیث از 30م به 103م تنز یافته است که با توجه به وضعیت حا حاضرر کشرورها بره دلیر بحرران مرالی جهرانی،
وضعیت مناسبی نیست« .تنظیمات بازار کار» بر اساس مواردی از قبی حداق دستمزد ،چانهزنی جمعی ،مقرررات کرار و هزینرههرای اسرتخدام و
اخراج سنجش میشود که آمار آن از  0220برای ایران در دسترس است .این شاخص طی سا های اخیر با نوسان عمدهای همراه نبوده و دامنرهای
از  5تا  5/4را تجربه کرده است که وضعیت مطلوبی را نشان نمیدهد (گزارش مؤسسه فریزر .)0210
«تنظیمات کسب و کار» بر اساس مواردی از قبی کنتر قیمتها ،الزامات اداری ،هزینههای بوروکراسی ،شروع کسب و کرار ،رشروهخرواری و
پارتیبازی ،محدودیتهای جوازی و رضایت مالیاتی سنجیده میشود .این شاخص از  0225برای ایران محاسبه و گزارش شده اسرت .ایرن شراخص

طی این دوره نسبتاً کوتاه با تالطماتی همراه بوده است به طوری که طی سا های  0225تا  022۸از  4به  3ارتقا یافته ،اما بعد از آن با یرک رونرد
کاهشی به کمتر از  4/4رسیده است .به هر حا اقتصاد ایران در جایگاه 100م در تنظیمات بازار کار و 125م در تنظیمات کسب و کار قرار دارد که
رتبههای بسیار پایین است (گزارش مؤسسه فریزر  .)0210به هر حا همه این شاخصها نشاندهنده کیفیت پایین تنظیمات دولت در بازارها است
که به جای فراهم آوردن بستر الزم برای ساز و کار مطلوب بازار بیشتر به سمت مداخالت پیش رفته و نفوذ اداری را افزایش و رقابت را کاهش داده
است.
البته دولت میتواند از ابعاد دیگری هم موجب مداخله و به هم ریختگی ساز و کار بازار شود که برای مثا میتوان از «واردات غیرهدفمند» و یا
اهما در کنتر مرزها به منظور جلوگیری از «قاچاق کاال» نام برد .این موارد با ایجاد تغییرات ناگهرانی در مقردار و قیمرت کراال ،موجرب برر هرم
خوردن رقابت منصفانه و در نتیجه خروج فعاالن اقتصادی داخلی از بازار به نفع فعاالن خارجی مریشرود ،در حرالی کره الزامراً بره دلیر کرارایی و
کارآمدی پایینتر فعا داخلی نسبت به فعا اقتصادی خارجی نیست« .واردات غیرهدفمند» و «قاچاق کاال» هر یک با بیش از  02درصد سرهم در
اولویتهای چهارم و پنجم (و البته  10درصد و  0۸درصد به ترتیب در اولویت او ) مورد توجه فعاالن اقتصادی قرار گرفتهاند (گرزارش نظرسرنجی
مرداد .)1030
 -2مشکالت تعامل با سازمانهای دولتی :بنگاههای اقتصادی در مراح مختلفِ بهرهبرداری تا تولید نظیر صدور مجوزها ،تأمین سرمایه
و تسهیالت الزم ،تأمین مواد اولیه ،پرداختها و دریافتها ،پیگیری شکایات و  ...با سازمانهای نظارتی و دولتی در تعام هستند .اگر روند اداری با
چالشها و مشکالت کمتری همراه باشد ،شرایط مساویتری برای فعاالن بازار فراهم خواهد بود ،در وقرت و زمران فعراالن اقتصرادی صررفهجرویی
میشود و انگیزه آنها افزایش مییابد .در این شرایط میتوان اطمینان داشت که فع ا اقتصادی کاراتر و کارآمدتر از منافع و ضروریات بهرهمند شده
و بازار شرایط رقابتی را تجربه کند .در مقاب اگر تعام بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی با سازمانهای دولتی با چالشهای اساسی روبهرو باشرد،
شرایط برای سوء استفاده بنگاههای دولتی-شبه دولتی و یا گسترش فساد و رابطهمداری فراهم میشود کره در نتیجره اقتصراد از شررایط رقرابتی و
کسب و کار آزاد دور خواهد شد.
بر اساس آن چه بیان شد« ،نوع مشکالت تعام با سازمانهای دولتی و نظارتی» مورد توجه قرار گرفتند .نتایج نشان میدهد که  52درصرد از
فعاالن اقتصادی (در میان انتخابکنندگان این گزینه)« ،عدم شناخت مدیران دولتی از بخش تولید» را مشک اولیه و اصلی در تعام با سازمانهای
دولتی دانستهاند و اولویت اصلی سیاستگذاری در این زمینه را به آن اختصاص دادهاند .همچنین بر اساس نتایج بدست آمده« ،آییننامههای زائد و
دائماً در حا تغییر» با تقریباً  03درصد سهمِ اولویت دوم در جایگاه و اهمیت بعدی قرار گرفته است (گزارش نظرسنجی مرداد ماه .)1030
در مرحله بعد« ،سازمانهای دولتی با بیشترین مشک » مورد توجه قرار گرفتند .هر بنگاه در طو دوره حیات اقتصادی خرود برا سرازمانهرای
دولتی مختلفی در تعام است که ادارههای مالیاتی ،بانکها ،بیمهها ،گمرک ،ثبت اسناد و تأمین اجتماعی از مهمترین آنها محسوب میشوند .این
مسئله که فعاالن اقتصادی در مواجهه با کدام یک از سازمانهای دولتی بیشتر احساس مشک کردهاند ،بسریار حرایز اهمیرت اسرت .نترایج نشران
میدهد که تقریباً  45درصد از فعاالن اقتصادی ،بانکها را در اولویت او و دوم سازمانهای مشک آفرین قلمداد کرردهانرد ،کره رقرم بسریار قابر
توجهی است .در اولویت دوم نیز« ،اداره مالیاتها» و «سازمان تأمین اجتماعی» با  03درصد و  01درصد بیشترین اهمیت را داشتهانرد .بنرابراین از
این نتایج مشخص میشود که فعاالن اقتصادی بیشترین مشکالت را در مرحله او با «بانکها» و پس از آن با «سرازمان ترأمین اجتمراعی»« ،اداره
مالیاتها»« ،وزارت صنعت ،معدن و بازرگانی» و سپس «گمرک» داشتهاند (گزارش نظرسنجی مرداد .)1030
در نمودار ( )5وضعیت بر حسب بخشهای مختلف نشان داده شده است که نتایج قبلی را تأیید میکند .البته چندین تفاوت قاب اشراره اسرت.
او آن که برای فعاالن بخش بازرگانی و خدمات ،مسئله گمرک نسبت به صنعت اهمیت بیشتری داشرته اسرت .دوم آن کره سرازمانهرای ترأمین
اجتماعی و محیط زیست برای بخش صنعت در مقایسه با بخش بازرگانی و خدمات از اهمیت بیشتری برخوردار برودهانرد .سروم آن کره ادارههرای
مالیات برای همه بخشها به استثنای کشاورزی جایگاه دوم را داشته است .هر سه مورد اختالف با توجه به ماهیت فعالیت این بخشها منطقی بره
نظر میرسد.
بر اساس شواهد باال ،نهادهایی که فعاالن اقتصادی از لحظه تصمیم به تولید دائماً با آنها در تعام هستند (ماننرد بانرکهرا و سرازمان ترأمین
اجتماعی) دارای بیشترین مشکالت برای فعاالن بوده و در باالترین اولویتها قرار گرفتهاند؛ در حالی که «سازمان ثبرت اسرناد و امرالک کشرور» و
«سازمان محیط زیست» که تعام مداوم کمتری را میطلبند ،در پایینترین اولویتها جای گرفتهاند .این مسئله پیامدهای ناگواری را بررای تولیرد

به همراه دارد .برای مثا  ،هر فعا اقتصادی در تمام طو دوران حیات اقتصادی خود تحت عناوین مختلف با بانکها در ارتباط است .حا اگر این
نهادهای مالی نتوانند نیازهای فعاالن اقتصادی را به نحو مطلوب تأمین کنند ،با توجه به این که جایگزینی برای آنها وجود ندارد ،فعاالن اقتصرادی
از گسترش تولید و فعالیت اقتصادی باز میمانند و چه بسا انگیزههای تولید و سرمایهگذاری جامعه از دست رود .به عالوه این نهادها به ایرن دلیر
که دائماً در ارتباط با بخش تولید هستند ،هر نوع سوء تصمیم و عملکردی در آنها خود به خود آسیب جدی به فعاالن اقتصادی خواهرد زد .بررای
مثا اگر بانکها از عملکرد مطلوب خود فاصله گیرند و در تخصیص منابع و تسهیالت به نحو صحی عم نکنند ،آنگاه شرایط رقرابتی و منصرفانه
بازار از دست می رود و خود به خود فعاالن خوب به خارج از گود رانده شده و جای آنها را سوء استفادهکنندگان و بنگاههای دولتی و شربه دولتری
خواهند گرفت.
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 -4-3مهمترین ابعاد غیررقابتی
بر اساس آنچه تا به حا بیان شد ،جوانب ضدرقابتی ارکان حکومت برای اقتصاد ایران در سه وجه قرانونی ،سراختاری و رفتراری شناسرایی و
توصیف شدند که مهمترین آنها در شک زیر آورده شده است.

ساختار

بیثباتی قوانین،

شبه دولتی

تعدد و تضاد قوانین

واردات غیر هدفمند
و قاچاق کاال
محیط غیررقابتی
اقتصاد ایران

مشکالت تعام با
سازمانهای وابسته به
دولت ،به ویژه بانکها

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

بر این اساس« ،بیثباتی قوانین» به عنوان مهمترین عام ضدرقابت از وجه قانونی« ،بنگاههای دولتی» و «بنگاههای شبه دولتی برا رانرتهرای
ویژه» به عنوان مهمترین عوام ضدرقابت از وجه ساختاری و «واردات غیرهدفمند» و «قاچاق کاال» به عنوان مهمترین عوامر ضردرقابت از وجره
رفتاری در نظر گرفته شدند؛ و از فعاالن اقتصادی خواسته شد که این عوام را بر اساس اهمیتشان در محیط غیررقابتی ایران اولویتبندی نمایند.
خالصه نتایج در نمودارهای (-4الف) و (-4ب) آورده شده است.
بر اساس نمودار (-4الف)« ،بنگاههای شبه دولتی (با رانتهای ویژه)» بیشترین سهم از اولویت او را به خود اختصاص داده به طوری که تقریباً
 42درصد از فعاالن اقتصادی (در میان انتخابکنندگان این گزینه) اظهار داشتهاند که این بنگاهها مهمترین عام شرایط غیررقابتی اقتصراد ایرران
هستند .به همین دلی اصالح ساختار شبه دولتی موجود باید در اولویت اصلی سیاستگذاری ارکان حکومت بررای رقابرت قررار گیررد .بنگراههرای
دولتی با تقریباً  03درصد سهم در اولویت دوم در جایگاه بعدی قرار گرفته و پس از آن «بیثباتی قوانین» و «واردات غیرهدفمند» هر کدام با تقریباً
 02درصد سهم در اولویت سوم در جایگاههای بعدی قرار گرفتهاند.
اولویتهای بخشهای «صنعت»« ،بازرگانی و خدمات»« ،کشاورزی» و «معدن» به طور جداگانه در نمرودار (-4ب) مشرخص شرده اسرت .هرم
چنان که مشاهده میشود ،نتایج قبلی تأیید میشود به طوری که ح مسئلهی «بنگاههای شبه دولتی» هم چنان مهمترین دغدغه و اولویت از نگاه
فعاالن اقتصادی سه بخش صنعت ،بازرگانی و خدمات و کشاورزی به حساب میآید .البته این تفاوت وجود دارد که بررای فعراالن اقتصرادی بخرش
معدن ،بنگاههای دولتی اولویت او را داشتهاند (قبالً نیز اشاره شد که دولت بر بخش معدن تسلط داشته که در نتیجه این تفراوت طبیعری اسرت).
همچنین در بخش صنعت ،پیگیری «ثبات در قوانین» حتی نسبت به بنگاههای دولتی هم اهمیت باالتری داشته است .بنابراین «بیثبراتی قروانین»
به فعاالن بخش صنعت ضرر و آسیب بیشتری وارد کرده است .بر این اساس ،به نظر میرسد که پاسخ فعاالن اقتصادی این گفته را تأیید میکند که
مانع اصلی محیط غیررقابتی اقتصاد ایران ،وجود بنگاههای شبهدولتی و دولتی در اقتصاد است که البته بیثباتی در قوانین و واردات غیرهدفمند آن
را تشدید کرده است.
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های اقتصادی

 -4نتیجهگیری
محیط رقابتی و کسب و کار آزاد الزمه رشد و توسعه پایدار است .محیط رقابتی با ایجراد بسرتری مناسرب و منصرفانه بررای فعالیرت همره فعراالن
اقتصادی بالقوه و بالفع میتواند منافعی از قبی تخصیص بهینه منابع و کارایی ،مزیتهای نسبی و رقابتی ،نوآوری و ابداع ،بهبود مداوم بهرهوری و
در نتیجه سط استاندارد زندگی را به همراه داشته باشد .تحقق محیط رقابتی داخلی مستلزم توجه به سه وجه «قانون»« ،ساختار» و «رفتار» است

که در شک ( )1به طور خالصه نشان داده شدند .بر اساس آن ،یک محیط رقابتی باید دارای سه وجه «بستر قانونی منصفانه»« ،ساختار غیرمتمرکز
تولیدی» و «رفتارهای غیرانحصارگرایانه» باشد که مناسب نبودن ابعاد هر یک موجب دوری از محیط رقابتی خواهد شد.
در اقتصاد ایران محیط رقابتی و رقابت اغلب از جانب ارکان حکومت تهدید میشود .به همین جهت در این پژوهش به بررسی ابعاد ضردرقابتی
ارکان حکومت و یا به عبارت دیگر ،ابعادی از ارکان حکومت که موجب تشدید شرایط غیررقابتی میشروند ،پرداختره شرد .برر ایرن اسراس  3بعرد
ضدرقابتی برای ارکان حکومت شناسایی شدند .از نظر وجه قانونی ،سه بعد قوانین غیرمنصفانه ،بیثباتی قوانین و بیاعتمرادی بره متولیران موجرب
تخریب بستر قانونی الزم برای رقابت شدهاند .از نظر وجه ساختاری ،دو بعد حرکت کند آزادسازیهای اقتصادی و گستردگی مالکیتهرای دولتری-
شبه دولتی موجب ساختار متمرکز تولیدی و در نتیجه محیط غیررقابتی شدهاند .از نظر وجه رفتاری ،دو بعرد عردم پرذیرش سراز و کرار برازار (برا
مداخالت در بازارها) و مشکالت تعام فعاالن اقتصادی با سازمانهای دولتی تشدیدکننده شرایط غیررقابتی بودهاند.
هر یک از ابعاد هفتگانه باال ،از طریق معیارهای مختلف سنجیده و ارزیابی شدند که نهایتاً نتیجه گرفته شد ،در حا حاضر «بیثباتی قوانین»
به عنوان مهمترین عام ضدرقابت از وجه قانونی« ،بنگاههای دولتی» و «بنگاههای شبه دولتی برا رانرتهرای ویرژه» بره عنروان مهمتررین عوامر
ضدرقابت از وجه ساختاری و «واردات غیرهدفمند» و «قاچاق کاال» به عنوان مهمترین عوام ضدرقابت از وجه رفتاری هستند .در ایرن میران نیرز
اولویت به ترتیب وجوه ساختاری ،قانونی و رفتاری است که باید در اولویتهای سیاستگذاری ارکان حکومت مورد توجه قرار گیرند.
نتایج این گفته را تأیید میکند که مانع اصلی محیط رقابتی اقتصاد ایران ،وجود بنگاههای شربهدولتری و دولتری در اقتصراد اسرت کره البتره
بیثباتی در قوانین ،مشکالت تعام با سازمانهای دولتی و واردات غیرهدفمند آن را تشدید کرده است .از یک سو ،بنگاههای دولتی و شربهدولتری،
بانکها ،ادارههای مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موجب مشکالت و گسترش تنگناها برای فعالیت فعاالن اقتصرادی شردهانرد؛ و از سروی دیگرر،
ارکان حکومت با قوانین و سیاستهای روزمره و لحظهای موجبات بیثباتی قوانین و تعدد و تناقضات قانونی و نهایتاً ناهماهنگی میان سرازمانهرای
اداری و عدم امکان تعام مناسب با آنها را موجب شدهاند .این در حالی است که ارکان حکومت از عم به وظایف و تعهدات اصلی خود در سطوح
خرد و کالن (مانند جلوگیری از قاچاق کاال ،ثبات اقتصاد کالن و  )...باز ماندهاند .در این شرایط نه تنها انگیزه تولید و سرمایهگذاری وجرود نداشرته
بلکه تداوم این شرایط موجب خروج تدریجی سرمایهها و فعاالن اقتصادی بالفع و بالقوه از بازارهای داخلی شده است .به نظر میرسرد بره عنروان
اولین قدم باید دولت ضدرقابت به دولت دوستدار رقابت تغییر رویه دهد تا سپس بتوان الزمات ساز و کار بازار را فراهم آورد و از منافع آن جامعه را
بهرهمند نمود.

سپاسگزاری
تقدیر و تشکر از زحمات ج ناب آقای مهندس شافعی رئیس محترم اتاق مشهد و همچنین اعضای محترم هیات نمایندگان آن اتاق ،جناب
آقای مهندس کبیر دبیر محترم اتاق مشهد ،جناب آقای مهرآور کارشناس محترم امور اقتصادی اتاق مشهد ،جناب آقای فروغان گرانسایه رئیس
محترم کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توز یعی اتاق ایران و کلیه اعضای محترم کمیسیون که در تدوین و تهیه این گزارش همکاری و
هماهنگی های الزم را به عم آوردند.
همچنین تشکر از جناب آقای دکتر سلطانی نایب رئیس اتاق ایران که با حمایت های معنوی خود باعث انجام این پروژه بودند .در انتها از
مرکز تحقیقات و ب ررسی های افتصادی اتاق ایران جهت همکاری در نظر سنجی انجام شده در هیات نمایندگان اتاق تشکر و قدردانی می شود.
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