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و  لـــوازم  مختلف  حــوزه هــای  در  تنظیم گری 
ماده  مطابق  می طلبد.  را  خود  خاص  ماحظات 
کــلــی اصـــل 44  59 قــانــون اجــــرای ســیــاســت هــای 
ارائــه  بــر  مبنی  تکلیفی  انــحــصــاری،  حــوزه هــای  در 
پیشنهاد تأسیس تنظیم گر بخشی بر دوش شورای 
کارنامه شورای  رقابت نهاده شده است. با بررسی 
رقــابــت در ایــن یــک دهـــه، ایــن شـــورا در تأسیس 
است.  نبوده  کامیاب  بخشی  تنظیم گر  یک  حتی 
»امیراحمد  دکتر  با  ایــرانــی  راهــبــرد  راســتــا،  ایــن  در 
اندیشکده  اقــتــصــادی  ــروه  گـ عضو  ذوالــفــقــاری«، 
گفت وگو می نشیند تا از علل و  حکمرانی شریف به 
کامی شورای رقابت در انجام این تکلیف  عوامل نا

کند. قانونی رمزگشایی 

جایگاه و پیشینه دربـــاره حقوقی: راهــبــرد
چه دهید. توضیح بخشی تنظیمگر نهادهای
اتفاقاتیبهتأسیساینقبیلنهادهامنجرشد

وچهجایگاهیدرنظامحقوقیدارند؟
 1880 ســال  مشخص  به طور  و   19 قــرن  اواخــر 
 progressive« عنوان  با  که  بود  دوره ای  آمریکا  در 
سیر  یک  می شود.  شناخته  پیشرفت(  )دوره   »era
تحول طی یک قرن از 1880 تا 1980 تا آقای ریگان 
که  گرفت  در آمریکا و خانم تاچر در انگلستان شکل 
تنظیم گری  اجرای  جدی  دوره  یک  را  آن  می توان 
حقیقت  در  کرد.  تلقی   )regulatory state( بخشی 
یعنی  کم،  حا واســط  حد  به عنوان  تنظیم گر  نهاد 
محسوب  بخش  فعاالن  و  حکومتی  دستگاه  بین 
کارکردی هم انجام شد  می شود. یک تقسیم بندی 
راهبردها،  کان  سطح  در  کم  حا دستگاه  مثًا  که 
تعیین  را  کـــان  جــهــت گــیــری هــای  و  ســیــاســت هــا 
نهاد  توسط  بازار  زبان  به  آن ها  ترجمه  منتها  کند؛ 

رگوالتور انجام شود
یـــک اخـــتـــاف نـــظـــر در مــیــان  ایــنــجــا  الــبــتــه 
رشته های علمی وجود دارد. مثال عرض می کنم، 
تنظیم گری  مقوله  کــه  معتقدند  حقوقی ها  مثًا 
قواعد  وضــع  بحث  و  دارد  حقوق  دانــش  در  ریشه 
عــمــومــی در حــقــوق عــمــومــی خــاســتــگــاه مــقــولــه 
وضع  و  قاعده گذاری  نگاه  بیشتر  است.  رگوالتوری 
برای  جزئی تر.  سطوح  در  امــا  دارنــد؛  نباید  و  باید 
همین خیلی مایل هستند رگوالتوری ترجمه شود 
مقابل  در  مقرره نویسی.  یعنی  مقررات،  تنظیم  به 
اقتصادی ها بیشتر ریشه رگوالتوری را علم اقتصاد 
و در همین اقتصاد بازار می بینند. توضیح آن که بر 

رقابتی است. در  بازار  بر  اساس دیدگاه آن ها اصل 
عمومی  منفعت  بیشتر  سرمایه داری  اقتصاد  تعبیر 
که  یعنی فضای رقابتی. فضا باید به گونه ای باشد 
اقتصادی شان  فعالیت  بتوانند  بازار  بازیگران  همه 
این  غیر  در  کنند.  کسب  ــود  س و  داده  انــجــام  را 
صورت به دخالت دولت نیاز است و در این شرایط 
فضای  از  دخالت ها  این  با  و  کــرده  دخالت  دولــت 
رقابتی صیانت می کند و بازار را به نظم سابق خود 
درباره  است.  تنظیم گری  همان  این  برمی گرداند. 
گرفتن  این ضرورت دو مقوله وجود دارد: 1- در نظر 
مستمر  است  الزم   -۲ مختلف.  بخش های  لــوازم 
کند. باالی سر بخش مورد نظر بوده و بر آن نظارت 
به حالت خاصی از انحصار »انحصار طبیعی« 
اقــتــصــاددانــان  همه  کــه  ــت  اس حالتی  مــی گــویــنــد؛ 
است  حالتی  باشد،  انحصار  باید  اینجا  می گویند 
سرمایه  بــاالی  مقیاس  آن  در  ســرمــایــه گــذاری  کــه 
شاید  نــمــی شــود.  کوچک  بنگاه  بــا  یعنی  بطلبد؛ 
کند؛  کوچک هم بتواند در قسمتی فعالیت  بنگاه 
اما سطح فعالیت باید به حدی معتنابه بزرگ شود 
این  به  شود.  کمتر  بتواند  تولید  متوسط  هزینه  تا 
همچون  مــواردی  مثًا  طبیعی؛  انحصار  می گویند 
نیازمند  کاال  تولید  یا  خدمت  ارائه  که  برق  انتقال 

تأسیس شبکه است.
ایجاد نهاد تنظیم گران بخشی در قانون  ایده 
اولیه، برای انحصارات طبیعی نهاد به وجود آمد. 
ابتدا  از  کــه  اجــرا  قــانــون  مــاده 59  ــرای همین در  ب
که  اخیرش  اصاحیه  از  قبل  تا  بود  شده  تأسیس 
سال 97 به تأیید شورای نگهبان رسید، آمده بود 
که مصداق  شورای رقابت می تواند در حوزه هایی 
انحصار طبیعی هستند، نهادهای تنظیم گر بخشی 

کند. ایجاد 

به نسبت شما ارزیــابــی حــقــوقــی: راهــبــرد
ــرانچــیــســت؟چه ــ جــایــگــاهایـــننــهــادهــادرای
انتقاداتیبهماده59سابقواردبودودرحال
ــادهاصــالحــیوارد حــاضــرچــهانــتــقــاداتــیبــهمـ

است؟
نمی توانست  رقــابــت  شـــورای  خــود  زمــان  آن 
گرفته  نظر  در  بــرایــش  قــانــون  کــه  قانونی  سیطره 
نهادی  به  برسد  چه  باشد،  داشته  دست  در  بود، 
دعواهای  کند.  ایجاد  بخواهد  رقابت  شــورای  که 
پراید،  قیمت  سر  رقابت  شــورای  با  صمت  وزارت 
وجــود  بــا  مشابه.  مـــوارد  و  بــود  شــده  محافل  نقل 
اختیارات و اقتدارات قانونی، شورای رقابت تقریبًا 
به  و  کند  استفاده  اختیارات  این  از  نمی توانست 
جز  نمی گرفت؛  جدی  را  آن  کسی  خودمانی  تعبیر 
شورای  که  خاص  مسائل  و  مشکات  یکسری  در 

رقابت باید ورود می کرد.

جمعمیانارائهخدمتوصیانتازفضای
رقابتمحالاست

چیست؟  دارد  حمایت  سازمان  که  مشکلی 
است.  صمت  وزیر  معاون  حمایت  سازمان  رئیس 
کــه در  دارد  تعلق  نــهــادی  بــه  وزیــر صمت  مــعــاون 
صنعت  اصــلــی  پیش برنده  و  ســیــاســت گــذار  عمل 
سایپا  و  ایــران خــودرو  کارخانه  مثًا  ــت.  اس کشور 
به نوعی تحت راهبری او هستند. خود وزیر صنعت 
ارائه دهنده سرویس  که  کارخانه هایی است  راهبر 
صیانت گر  بخواهد  وزیر  این  معاون  حاال  هستند، 
می شود.  سخت  کــار  کمی  بــاشــد،  ــردم  م منفعت 
بــازار  در  که  می شود  نامایماتی  ایجاد  آن  نتیجه 

خودرو شاهد هستیم.

تسلطنگاهجزیرهایدروزارتخانهها
ــا چــگــونــه  ــه مـ کـ ــت  ــ ــن اس ــ ــدی ای ــ مــســئــلــه ج
اجــرا  یــا  تأمین  را  عمومی  منفعت  ایــن  می توانیم 
کمی پیچیده تر شد وقتی ما به  کنیم. این مسئله 
لحاظ عملیاتی وارد این موضوع شدیم. به لحاظ 
نکنم،  اشتباه  گر  ا  95 سال  همان  که  نیز  عملیاتی 
آمــد و  بر اســاس مــاده 59 قدیمی  شــورای رقابت، 
حوزه  دو  در  را  بخشی  تنظیم گر  ایجاد  درخواست 
نفت و برق داد. وزارت نیرو و وزارت برق درگیر این 
اختیار  مثًا  که  نبود  ایــن  سر  بحث  بودند.  ماجرا 
مقننه  قــوه  یا  قضائیه  قــوه  اختیار  در  مجریه،  قــوه 
وزارت نفت در حوزه  که  بود  این  بلکه  نگیرد،  قرار 

   ایده ایجاد نهاد تنظیم گران بخشی 
در قانون اولیه، برای انحصارات طبیعی 
نهاد به وجود آمد. برای همین در ماده 
ابتدا تأسیس شده  از  که  ۵۹ قانون اجرا 
که سال  بود تا قبل از اصاحیه اخیرش 
ــورای نــگــهــبــان رســیــد،  ــ ــه تــأیــیــد ش ۹7 ب
ــورای رقــابــت مــی تــوانــد در  ــ آمـــده بـــود ش
حوزه هایی که مصداق انحصار طبیعی 
بخشی  تنظیم گر  نــهــادهــای  هــســتــنــد، 

ایجاد کند.  


