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روح حقوق رقابت

(مطالعهي تطبيقي در اهداف حقوق رقابت)
محمدحسن صادقيمقدم
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بهنام غفاري فارساني

2

چكيده

از حقوق رقابت به عنوان يكي از ضروريات و عوامل مؤثر در توفيق نظامهاي

اقتصاد بازار آزاد ياد ميش�ود .تصور بر اين اس�ت كه اگ�ر در ميان فعاالن عرصهي
توليد و توزيع ،رقابت س�الم حاكم باشد ،كارايي اقتصادي به بار آمده و رفاه عمومي
افزاي�ش مييابد .در حالي كه اين ش�اخهي نوين حقوقي ،مدتها اس�ت كه مباحث

بينرش�تهاي جذاب و پردامنهاي را ميان حق�وق و اقتصاددانان برانگيخته ،اما نظام

حقوقي ايران بهتازگي گامهاي نخس�تين را در اين عرصه برداش�ته است؛ از اين رو
تدارک مقدمات و تدوین قواعد بنيادين این حوزه امری ضروري است.

يكي از مهمترين و مبناييترين پرس�شها در خصوص هر قانون که نقش�ی

تعیینکننده در تفس�یر مقررات آن دارد ،این اس�ت كه آن قان�ون برای نیل به چه

اهدافی وضع شده است در مورد اهداف حقوق رقابت ميان صاحبنظران و نظامهاي

حقوقي اتفاق نظر وجود ندارد؛ این مس�أله از پرمناقش�هترین مباحث در این علم به
ش�مار میرود .بهطور كلي ،اهداف متعددي براي مقررات مزبور قابل تصور اس�ت كه
در مرحلهي اجرا ،گاه در تعارض با يكديگر قرار ميگيرند .اين نوشتار بهدنبال تبيين

اهداف حقوق رقابت با تكيه بر نظا م حقوقي ايران است.
واژگان كليدي:

رقابت ،كارايي اقتصادي ،مصرفكننده ،اهداف حقوق رقابت ،حقوق ايران.
 .1دكتري حقوق خصوصي ،استاديار دانشكدهي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.
 .2دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه تهران ،داديار دادسراي تهران.
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درآمد
با فروپاش��ي اتحاد جماهير شوروي در دههي آخر قرن بيستم ،در ناكارآمدي
نظامهاي سوسياليس��تي ترديدي نيست .از اينرو ،بسياري از كشورهاي كمونيستي از
آن دس��ت كشيده و به سمت نظام س��رمايهداري و اقتصاد مبتني بر بازار آزاد حركت
كردند .با اينهمه ،خصوصيس��ازي ،آزادس��ازي تجاري و پذيرش مالكيت خصوصي
اش��خاص پايان راه نبود .تجربهي تاريخي اياالت متحده آمريكا به ويژه در اواخر قرن
نوزدهم اين موضوع را به اثبات رساند كه اگر بازار به حال خود رها شده و دست دولت
از مداخلهي در آن بهكلي كوتاه ش��ود ،برخالف آنچه كه در باور «آدام اسميت» بود،
«دس��ت نامريي» بهدرس��تي انجام وظيفه نكرده و نميتواند نفع شخصي را در مسير
نفع عمومي هدايت و با آن هماهنگ كند .در آن دوران ،س��رمايهداران و ش��ركتهاي
عظيم��ي در اقتصاد اي��االت متحده ظهور كردند؛ اينها گ��رد يكديگر آمده و با پديد
آوردن نهادي به نام «تراست» 1،منافع خود را همسو نمودند.
تراس��تها تمام يا بخش اعظمي از توليدات ي��ك محصول را به چنگ گرفته
و قادر بودند تا با قدرت اقتصادي خود ضمن ايجاد انحصار و نفوذ در بدنهي سياس��ي
كش��ور ،بهس��هولت در حق اقش��ار ضعي��ف يعني رقب��اي تجاري خ��رد ،كارگران و
مصرفكنن��دگان اجحاف كنند .بدين ترتيب ،نظام اقتصادي كه باور داش��ت پيگيري
منافع ش��خصي سرانجام به افزايش رفاه عمومي منجر خواهد شد ،در عمل بنگاههاي
زورمندي را پديد آورده بود كه منافع عموم را به پاي منافع ش��خصي تعداد معدودي
قرباني ميكردن��د .افرايش اعمال ظالمانهي تراس��تها و زيادهخواهي آنان ،موجي از
نارضايت��ي و اعتراضات را در اي��االت متحده آمريكا به راه انداخت؛ امري كه در نهايت
به تصويب قانوني به نام «قانون ش��رمن» 2در س��ال  1890منجر ش��د .اين قانون كه
به مقابلهي با تراس��تها ،انحصارات و به طور كلي هرگونه ايجاد محدوديت در محيط
تجاري پرداخت ،س��رآغاز تأس��يس رش��تهي جديدي در نظام حقوقي آمريكا گرديد
كه از آن به «حقوق ضدتراس��ت» ياد ميش��ود .پس از قانون شرمن ،بهتدريج قوانين
متعدد ديگري در اين كشور براي تكميل و رفع خألءهاي آن وضع شد .شكسته شدن
تراستها و جلوگيري از تباني شركتها و اقدامات هماهنگ آنها با يكديگر ،محيطي
1. Trust.
2. Sherman Act.
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رقابت��ي در اقتصاد اياالت متح��ده به وجود آورد .درچنين محيطي بود كه «دس��ت
نامريي» اسميت نيز به كار افتاد.
رقاب��ت موجب ميش��ود تا فعاالن عرص��هي توليد و توزي��ع كاالها و خدمات
پيوس��ته به فك��ر حفظ بقاي خود در بازار بوده و براي ارتق��اي جايگاه خود در بازار و
پيش��ي گرفتن از رقبا ي��ا حداقل عقب نماندن از قافلهي آن��ان طراحي و برنامهريزي
كنند .منطق اقتصادي حكم ميكند كه بقا و افزايش سهم بازاري محقق نخواهد شد،
مگر آن كه با حداقل منابع و كمترين هزينه ،بيش��ترين توليد ممكن را داش��ته باشند
(كاراي��ي توليدي)؛ 1همچنين ،در مقايس��هي با رقبا كمتري��ن قيمت ممكن را تعيين
نم��وده و براي جلوگيري از هدررفت منابع ،دقيقاً ب��ه ميزاني كه تقاضا در بازار وجود
دارد توليد كنند (كارايي تخصيصي) 2.افزون بر اين ،همواره براي جلب نظر مش��تريان
بيشتر ،در انديشهي توليد محصوالت جديد و برتر بوده و در اين راه ،دست به ابداع و
ابتكار زنند (كارايي پويا) 3.اينچنين رقابتي براي مصرفكنندگان ،سراس��ر سود است؛
چرا كه در ميان محصوالت از يك نوع كه توسط توليدكنندگان مختلف به بازار عرضه
ش��دهاند ،حق انتخاب داش��ته و قادرند تا با صرف كمترين هزين��ه ،بهترين محصول
را برگزينن��د .بدين ترتي��ب رقابت ،رفاه توليدكننده و همچني��ن رفاه مصرفكننده و
در نتيجه رفاه كل را ارتقاء ميبخش��د .از همينرو اس��ت كه رقابت را خون جاري در
رگهاي اقتصادي يك كشور ميدانند (.)Furse, 2008: 1
ب��ا توج��ه به آثار مثبت و مزاياي ش��گفتانگيز رقابت در ب��ازار به تدريج نگاه
كش��ورهاي اروپاي غربي نيز از اواسط قرن گذشته و به ويژه پس از تأسيس جامعهي
مش��ترك اروپا به س��وي آن جلب ش��د .اينان جهش اقتصادي خود و راه برونرفت از
بحران مالي ناش��ي از جنگ جهاني را از جمل��ه در ارتقاي رقابت ميان فعاالن تجاري
ميديدند؛ امري كه استفادهي بهينه از منابع جامعه را در پي دارد .موج وضع مقررات
براي حفظ رقابت ،با كمي تأخير به كشورهاي در حال توسعه نيز رسيد .اين كشورها
ب��ه دنبال برنامههاي كوچكس��ازي دولت و آزادس��ازي تجاري خود ك��ه با انگيزهي
ايج��اد حداكثر كارايي در نظام اقتصادي اتخاذ ميش��د ،در اواخر قرن بيس��تم وضع
1. Production Efficiency.
2. Allocative Efficiency.
3. Dynamic Efficiency.
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قواني��ن رقابت را به منظور كنترل ب��ازار و تضمين كاركرد صحيح آن آغاز نمودند .در
اي��ران نيز با تغيير سياس��تهاي كلي اقتصادي ،مقررات رقابت براي نخس��تينبار در
فص��ل نهم «قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون
اساس��ي» 1مصوب  1387/3/25مجمع تشخيص مصلحت نظام گنجانده شد .مقررات
مزبور مقتبس از اليحهاي اس��ت كه در سال  1383توس��ط وزارت بازرگاني با عنوان
«مقررات تسهيلكنندهي رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگيري از شكلگيري
انحص��ارات» تهيه و پس از اصالحاتي جزيي در هي��أت دولت ،در مردادماه  1384به
مجلس شوراي اسالمي تسليم شده بود.
هرگاه مقرراتي تازه در يك نظام حقوقي پا به عرصهي وجود ميگذارد ،يكي از
مهمترين و مبناييترين پرسشها ،بحث از اهداف و فلسفهي وضع آنها است .از پاسخ
اين پرس��ش است كه «روح» حاكم بر هر قانون تعيين و در پرتو آن ،مقرراتش فهم و
تفس��ير آنها ممكن ميش��ود .مقررات فصل نهم قانون اجراي سياستهاي كلي اصل
چهل و چهارم قانون اساس��ي پايهگذار چيزي بيش از صرف يك قانون در كش��ورمان
است؛ زيرا با الزماالجرا شدن اين مقررات ،شاخهي نويني در نظام حقوقي كشور به نام
«حقوق رقابت» بنا ش��ده اس��ت كه تا پيش از آن ناشناخته بود .بر اين اساس ،بايد به
عنوان يكي از مقدمات شناخت اين حوزهي بينرشتهاي ميان دو علم حقوق و اقتصاد،
اهداف آن را به خوبي دريافت.
بايد توجه داش��ت كه تعيين مقاصدي كه حق��وق رقابت بايد به دنبال تحقق
آنها باش��د ،از دش��واريهاي سياست رقابتي هر كشور اس��ت .چرا كه اهداف حقوق
رقابت از پرمناقشهترين و در عين حال ،مهمترين مباحث اين حوزه محسوب ميشود؛
ام��ري كه هم��واره جوالنگاه مجادالت بس��ياري ميان صاحبنظران ،ب��ه ويژه مكاتب
اقتصادي ،بوده اس��ت .پيوند ناگسستني حقوق رقابت با اقتصاد بر اين دشواري افزوده
اس��ت؛ در واقع ،ميتوان ادعا كرد كه رس��الت متفاوت دو علم حقوق و اقتصاد اس��ت
 .1اين قانون در تاريخ  1386/11/8به تصويب مجلس ش��وراي اس�لامي رسيد؛ در نتيجهي طرح برخي ايرادها از
سوي شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد .بهموجب ماده واحدهي قانون اصالح موادي از
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل
چهل و چهارم قانون اساس��ي» مصوب  1389/12/11مجلس ش��وراي اسالمي ،عنوان قانون فوق به «قانون اجراي
سياستهاي كلي اصل  44قانون اساسي» تغيير يافته است.
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ك��ه حقوق رقابت را ميداني ب��راي زورآزمايي يافتهاند .هر مقصدي كه به عنوان هدف
مقررات رقابت در نظر گرفته ش��ود ،ساير موضوعات مطرح در آنها را نيز تحت تأثير
ق��رار خواهد داد .بدون درك اهداف حقوق رقابت س��خن گفتن در خصوص مس��ايل
آن بيه��وده خواهد بود؛ زيرا ،مقررات رقابت وضع ميش��وند ت��ا مانع از ارتكاب اعمال
ضدرقابتي در محيط بازار ش��وند؛ در وهلهي نخست ،اين اهداف حقوق رقابت هستند
ك��ه اعمال ضدرقابتي و ممنوع را از غير آنها معلوم و قابل تش��خيص مينمايند« .تا
هنگامي كه به يك پرسش ،پاسخي قطعي و روشن ندادهايم ،نميتوان سياست رقابتي
منطق��ي و قابل دركي را بنا نهاد :مقصود قانون رقابت چيس��ت و اهداف آن كدامند؟
س��اير موارد از پاسخي كه به اين پرسش ميدهيم نشأت خواهند گرفت ...تنها زماني
كه موضوع اهداف حل ش��ود ،ترس��يم چارچوبي منس��جم و منطقي از قواعد ماهوي
ممكن خواهد بود» .بر اين اس��اس ،بايد در انتخاب گزينههاي پيش رو نهايت دقت و
احتياط را روا داشت و با در نظر گرفتن تمام جهات و شرايط اقتصادي موجود اهداف
حقوق رقابت را تعيين نمود.
ب��ا آن كه همگان ب��ر اين امر اذعان دارند كه حق��وق رقابت و موضوعات آن،
ماهيت��ي از جنس پديدههاي اقتصادي دارن��د ،اما اين كه تنها مطامع اقتصادي هدف
منحصر آنها باشند ،مورد اتفاق همهي انديشمندان نيست .به عقيدهي برخي ،اهداف
غيراقتصادي نيز در تمهيد قواعد حقوق رقابت نقش داش��ته و داراي اهميت هس��تند
( .)Valentine, 1997همچن��ان كه بازار نيز به عنوان بس��تر حقوق رقابت ،واقعيتي
اجتماعي اس��ت كه از س��اير عوامل و پديدههاي اجتماعي تفكيكناپذير است .در اين
نوشتار اين دو قسم از مقاصد با عنوان اهداف حقوق رقابت تبيين شده ،سپس ،اهداف
مذكور و تعارض احتمالي آنها تحليل ميش��ود؛ آنگاه با بررسي اهداف حقوق رقابت
در ايران نتيجهي مباحث آورده ميشود.
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 .1اهداف حقوق رقابت
ب��راي حقوق رقاب��ت برخي اه��داف اقتص��ادي و غيراقتصادي به ش��رح زير
برشمردهاند:
 .1-1اهداف اقتصادي
ش��ناخت اي��ن مقاصد و تحقق آنها تا حد بس��يار بر تحليله��ا ،توجيهات و
اس��تدالالت اقتصادي اس��توار اس��ت .اهداف اقتصادي ك��ه از رهگ��ذر قوانين رقابت
ممكنالحصول ميباشند ،را ميتوان در موارد زير خالصه كرد:
الف) كارايي اقتصادي :كارايي به معناي انجام دادن كاري به بهترين وجه و با
بهترين نتيجه بدون هدر دادن بيمورد وقت ،انرژي و پول است .در علم اقتصاد نيز از
همين معنا دور نيفتاده است؛ به نحوي كه كارايي را به دست آوردن بهترين محصول
و توليد از حداقل منابع موجودگويند (نخعی و نجارزاده .)93 :1382 ،به ديگر سخن،
كارايي اقتصادي يعني توليد با حداقل هزينهي ممكن و به حداكثر رس��اندن منافعي
كه امكان به دس��ت آوردن آنها از منابع موجود توس��ط مصرفكنندگان وجود دارد.
كارايي اقتصادي متش��كل از سه جزء كارايي ابتكاري يا پويا ،كارايي توليدي و كارايي
تخصيصي اس��ت ( .)Taylor, 2006: 12پيشتر توضيحاتي اجمالي در خصوص آنها
داده شد.
تقريباً مورد اتفاق همگان است كه حقوق رقابت بايد بهدنبال افزايش كارايي
اقتصادي باش��د و قواعد آن در اين راس��تا اعمال شوند .بدين معني كه در تميز اعمال
ضدرقابتي از غير آنها مالك بايد كارايي باشد؛ اگر عملي موجب افزايش كارايي شود
مجاز و در غير اين صورت ،ضد رقابت و ممنوع خواهد بود.
ب) افزاي��ش رف��اه :يكي ديگر از اهدافي كه براي حقوق رقابت برميش��مرند،
افزايش رفاه اس��ت؛ چرا كه رفاه وسيلهي سنجش عملكرد هر بازار است .اما در اينكه
قواع��د حقوق رقابت باي��د در جهت ارتقاي كدامين رفاه يعن��ي «رفاه كل جامعه» يا
«رفاه توليدكنندگان» يا فقط «رفاه مصرفكنندگان» تفس��ير و اعمال شوند ،اختالف
اس��ت .از نقطهنظ��ر اقتصادي ،اضافه رفاه توليدكننده 1به س��ود حاصل از مابهالتفاوت
1. Producer’s Surplus.
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مي��ان قيمت ف��روش يك كاالي معين و قيمت رقابت��ي آن (جمع هزينههاي توليد و
مبلغ معقولي س��ود جهت بقاي در بازار) اطالق ميش��ود كه عايد بنگاه عرضهكننده
ميش��ود .رفاه مصرفكنن��دگان 1نيز عبارت اس��ت از رضايتمن��دي و مطلوبيتي كه
نصي��ب مصرفكنندهي يك كاال ميش��ود؛ در حاليكه چيزي در ازاي آن نميپردازد.
به عب��ارت ديگر ،حاصل تفريق مي��ان قيمتي كه بالقوه ي��ك مصرفكننده حاضر به
پرداخت آن بابت خريد كااليي معين ميباشد و قيمتي كه عم ً
ال ميپردازد ،اضافه رفاه
مصرفكنندگان ناميده ميش��ود .به هر ميزان كه در مورد كااليي تفاوت اين دو ،عدد
مثبت بزرگتري را نش��ان دهد ،مصرفكنندگان آن كاال از رفاه بيش��تري برخوردارند.
حاص��ل جمع ميان اضافه رفاه مصرفكنندگان و رفاه توليدكنندگان را نيز رفاه كل يا
رفاه جامعه 2ميگويند.
گاه ممكن اس��ت اثري كه يك عمل اقتصادي معين بر س��ه نوع رفاه فوق بر
ج��اي ميگذارد ،متفاوت و در تعارض با يكديگر باش��د .از اي��نرو ،معلوم نمودن اين
كه حقوق رقابت بايد در خدمت كداميك از انواع رفاه باش��د ،در تش��خيص رقابتي يا
ضدرقابتي بودن عمل مزبور نقش��ي تعيينكننده دارد .براي مثال ،موقعيت انحصاري
و اس��تفادهي بن��گاه دارندهي آن در جهت افزايش قيمت محص��والت به افزايش رفاه
توليدكننده و حتي ممكن اس��ت به افزايش رفاه كل منتج ش��ود 3.اما در عين حال ،از
رفاه مصرفكنندگان ميكاهد .حال اگر گفته ش��ود هدف حق��وق رقابت تنها ارتقاي
رفاه جامعه يا توليدكننده اس��ت ،در اس��تفاده از موقعيت انحصاري ،عملي ضدرقابتي
تلقي نخواهد شد.
نتيج��هي فوق به همراه س��اير ادلهي تاريخي و توجيه��ات اقتصادي موجب
ش��ده اس��ت تا ك��م و بيش پذيرفته ش��ود كه حق��وق رقابت بايد در پ��ي حمايت از
مناف��ع مصرفكنندگان باش��د؛ صرفنظر از اي��ن كه حمايت از آنان ب��ه افزايش رفاه
توليدكنندگان يا رفاه كل نيز بينجامد يا آنكه اين امر تحقق نيابد .از همينرو ،حقوق
رقابت را از س��نگبناهاي حقوق مصرفكننده به حساب آورده و گفتهاند كه سرانجام
1. Consumer’s Surplus.
2. Total Welfare.
 .3اي��ن نتيج��ه هنگامي محقق ميش��ود ك��ه ميزان افزايش رف��اه توليدكننده در مقايس��ه با ميزان��ي كه از رفاه
مصرفكنندگان كاسته ميشود ،عدد بزرگتري باشد.
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فرايند رقابتي بايد ايجاد منفعت براي مصرفكنندگان باشد (.)Stuyck, 2005: 1-2
مطالع��هي زمينههاي وضع اكثر قوانين رقابتي به ويژه نخس��تين قانون رقابت مدرن
يعني قانون «ش��رمن» نيز مؤيد آن اس��ت كه ارتقاي وضع مصرفكنندگان و حمايت
از آن��ان در برابر موقعيت برت��ر عرضهكنندگان از دغدغههاي اصل��ي قانونگذاران در
پذيرش قوانين مزبور بوده است .در واقع ،قوانين رقابتي بدان خاطر وضع ميشوند كه
نه از گروه يا ش��خص خاصي ،بلكه همچون س��پري از عموم مردم در برابر بهرهكشي
و تج��اوز بنگاههاي بزرگ دفاع نمايند .در همين راس��تا اي��ن قوانين از بنگاههايي كه
كاالهاي ارزانتر و باكيفيتتري عرضه ميكنند ،حمايت ميكند .بنگاههايي كه نيازهاي
مصرفكنن��دگان را با كمترين قيمت و بهترين كيفي��ت و خدمات برآورده ميكنند،
بايد پيروز بازار باش��ند؛ تضمين پيروزي آنان رس��الت سنگين حقوق رقابت است .اين
غاي��ت در عمدهي م��وارد با هدف افزايش كارايي اقتصادي نيز همس��و بوده و موجب
هماهنگي مقررات رقابت با س��اير سياستهاي نظام اقتصادي نظير قوانين حمايت از
مصرفكنن��دگان و مقابلهي با رقابت ناعادالنه نيز خواهد ش��د .لذا اگر عملي برخالف
حقوق و منافع مصرفكنندگان باش��د ،بايد ضدرقابتي محس��وب شود .بدين ترتيب،
ذينفعان اصلي و نهايي قوانين رقابت را بايد مصرفكنندگان دانس��ت .در اروپا تقربياً
ميان صاحبنظران اتفاق نظر اس��ت كه هدف حقوق رقابت رفاه مصرفكنندگان است
و ن��ه رف��اه كل ( .)Van den Bergh & Camesesca, 2001: 1-3به عبارت ديگر،
رفاه آنان بر رفاه توليدكنندگان مقدم تلقي ميش��ود؛ از بند  3مادهي  102معاهدهي
ليس��بون ني��ز همين امر برميآيد .م��ادهي  12اين معاهده ني��ز در حكمي كلي بيان
ميكند« :الزامات ناشي از حمايت از مصرفكننده در تعيين و اجراي ساير سياستها
و فعاليته��اي اتحاديه مورد توجه قرار خواهد گرفت» .مادهي  169معاهدهي مذكور
نيز به صراحت اتحاديه را به حفظ منافع اقتصادي مصرفكنندگان مكلف نموده است
()See: Stuyck, 2005: 6 and seq; Cseresm, 2005: 241 and seq
ج) جلوگي��ري از سوءاس��تفاده از قدرت بازاري :يك��ي از اهداف مهم تصويب
قوانين شرمن و كليتِن 1در اياالت متحده ،كنترل بنگاههاي داراي انحصار بود كه قادر
بودند قيمت كاالها را به خواست خود تعيين نموده و از اين طريق سودهاي سرشار و
1. The Clayton Act
اين قانون در سال  1914ميالدي و به منظور اصالح و تكميل قانون شرمن به تصويب رسيد.

محمدحسن صادقیمقدم /بهنام غفاری فارسانی

ناعادالنه را از مردم بهدست آورند .در زمان تصويب اصالحات سلر -كفاور 1نيز كنگره
به اين نتيجه رس��يد كه تنها تراس��تها و بنگاههايداراي انحصار نيستند كه قادر به
تعيي��ن قيمتهاي ناعادالنه هس��تند؛ بلكه بنگاههاي بزرگي ني��ز كه در بازاري خاص
تعدادشان معدود است ،هرگاه با تباني يا به طور جمعي و هماهنگ عمل كنند ،همان
قدرت بازاري را بهدست آورده و ميتوانند ثروتهاي هنگفتي را به ناروا تحصيل كنند
( )Valentine, 1997ل��ذا ،اعمال كنترل و نظارت بر آنها نيز ضروري اس��ت .بخش
قاب��ل توجه��ي از كنترل قدرتهاي بازاري از طريق اه��داف ديگر حقوق رقابت يعني
افزايش كارايي و حمايت از مصرفكنندگان قابل تحقق اس��ت؛ با اين همه ،بايد توجه
داشت كه برخي از اعمال بنگاههاي بزرگ مستقيماً با تمسك به اين مقصود است كه
ممنوع ميش��وند؛ نظير رويههاي اخراجكننده كه به منظور حذف رقبا ،بدانها توسل
ميشود ،همانند قيمتگذاري تهاجمي.
د) حماي��ت از آزادي رقابت و جلوگيري از مح��دود كردن آن :يكي از اهداف
اصلي تصويب قوانين رقابت ،حفظ و تداوم بخشيدن به رقابت ميان بنگاهها ميباشد تا
تضمين عملكرد صحيح بازار ممكن شود .در قوانين كشورها معموالً اشارههايي صريح
يا ضمني به اين مهم يافت ميش��ود .در قان��ون كليتون ،به صراحت ادغامهايي كه به
طور اساس��ي موجب كاهش رقابت ميشوند ،ممنوع گرديدهاند (مادهی  .)7امروزه نيز
صاحبنظ��ران آمريكايي اتفاق نظر دارند كه يكي از اصول بنيادين قوانين رقابتي اين
كش��ور ،تضمين بازارهاي رقابتي و حمايت از رقابت اس��ت و نه رقبا .حفظ رقابت در
بازار ميتواند مظاهر متعددي داش��ته باش��د؛ مظاهري چون جلوگيري از شكلگيري
قدرتهاي بازاري از طريق تملك و حذف بنگاههاي رقيب يا به دست گرفتن مديريت
آنها ،تمهيد چارچوبي نظاممند براي بازار كه متضمن بقاي بنگاههاي كوچك باشند،
مقابله با از بين بردن رقابت در قيمتها و محدود كردن توليد و يا ممنوعيت بنگاهها
از وضع محدوديت بر فعاليت بنگاههاي ديگر .آزادي تجاري و دسترسي به بازار را نيز
ميتوان ملحق به حفظ رقابت دانست .بدين ترتيب ،بسياري از ممنوعيتهاي مقررات
رقابتي با اين هدف قابل توجيه هستند.
1. The Celler-Kefauver Act
اين قانون در سال  1950براي تشديد مبارزهي با ادغامها در نظام اقتصادي آمريكا تصويب شد.
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 .1-2اهداف غيراقتصادي
ب��ه طور معمول سياس��ت رقابتي بخش��ي از سياس��تهاي عمومي و تجاري
وسيعتر تلقي ميش��وند؛ بنابراين ،بحث از اهداف غيراقتصادي آن تا حدودي طبيعي
جل��وه ميكن��د .اين گ��روه از اهداف كه به عقي��دهي برخي باي��د در تمهيد و اجراي
قواعد رقابت نيز براي آنها س��همي قايل ش��د ،توجيه و پش��توانهي اقتصادي ندارند،
بلكه با اس��تقالل فردي ،عدالت و انصاف ،توزيع منابع و قدرت اقتصادي و ممانعت از
ط هستند .در صورتي كه از اين اهداف پيروي
شكلگيري تمركزهاي اقتصادي در ارتبا 
ش��ود ،نتايجي به دس��ت خواهد آمد كه همواره بر تئوريه��ا و تحليلهاي اقتصادي
منطب��ق نيس��تند .به همين دليل گاه گفته ميش��ود حوزههايي ك��ه پيگيري اهداف
غيراقتص��ادي در آنها اجتنابناپذير ب��وده و بر اهداف اقتصادي تق��دم دارند ،مانند
خدم��ات درماني و بهداش��تي بايد از داي��رهي حقوق رقابت خارج ش��وند .اما رويكرد
ديگر اين اس��ت كه ب��راي يكپارچگي نظ��ام اقتصادي و عملك��رد صحيح آن ،حقوق
رقابت عامالش��مولي الزم اس��ت؛ لذا اين حوزهها نيز بايد مشمول حقوق رقابت باشند.
در نتيج��ه ،راهحل اين اس��ت كه قواع��د آن به گونهاي توجيه و تمهيد ش��وند كه در
تمام حوزههاي اقتصادي اصول هماهنگي حاكم باش��د .در هر حال ،از جملهي اهداف
1
غيراقتصادي حقوق رقابت ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد.
ال��ف) توزيع منصفانهي قدرت اقتصادي و حماي��ت از بنگاههاي كوچك :اين
هدف از نگراني نظام سياس��ي كش��ورها از ق��درت يافتن بنگاههاي خصوصي ناش��ي
ميش��ود2؛ زيرا به تجربه ثابت ش��ده اس��ت كه بنگاههاي قدرتمند و صاحبانحصار
معموالً در نهادهاي سياس��ي و تصميمگيرندهي كالن كشور نفوذ كرده و با تأثير سوء
بر فرايند دموكراس��ي و نظام سياس��ي ،منافع عمومي را به پاي منافع اختصاصي خود
قرباني ميكنند .به ديگر س��خن ،قدرت اقتصادي در صورت اراده ،نوعاً قدرت سياسي
را هم به دس��ت خواهد گرفت .به همين دلي��ل ،از واهمهي كنگرهي آمريكا از قدرت
انحصاري تراس��تها در اواخر قرن نوزدهم ،به عنوان يكي ديگر از عوامل مهم تصويب
قانون ش��رمن ياد ميش��ود ( .)Valentine, 1997به ويژه اين كه در آن دوران ،اين
 .1براي توضيحات بيشتر در حقوق اروپا و آمريكا؛
See: Green, 2008: 34 and seq, Goold, 2009: 27 and seq.
 .2براي آگاهي بيشتر در خصوص اهداف سياسي حقوق رقابت؛ ()See: Pitofsky, 1979: 1051-1075
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اعتقاد نيز وجود داش��ت كه اگ��ر عدهي اندك برخوردار از ث��روت و امتيازات فراوان،
قدرت سياس��ي را نيز به دس��ت گيرند ،ممكن اس��ت كش��ور را به سوي سوسياليسم
س��وق دهند .اين اعتقاد در دههي  1950ميالدي نيز كه قانون اصالحات سلر -كفاور
به تصويب رس��يد ،همچنان باقي بود؛ به نحوي كه به تمرکزهاي اقتصادي به ديدهي
تهديدي عليه تار و پود اقتصادي ،اجتماعي و سياسي اين كشور نگريسته ميشد.
پيشبرد سياس��ت ممانعت از ش��كلگيري ق��درت اقتص��ادي و تالش براي
توزي��ع آن ،با حمايت از بنگاههاي كوچ��ك در برابر بنگاههاي بزرگتر مالزمه دارد .در
ده��هي  1940ميالدي برخ�لاف اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيس��تم كه به علت
ممنوعيتهاي موجود در قوانين ش��رمن و كليتون ،تباني ميان بنگاههاي بزرگ كمتر
رخ م��يداد ،بنگاههاي بزرگ ب��ا تملك بنگاههاي كوچكتر آنها را در خود حل كرده
و در نتيجه مانع از ش��كلگيري رقيب ميش��دند .همچنين ،گاه با شيوههاي ناعادالنه
نظي��ر قيمتگذاري تهاجم��ي آنها را از بين ميبردند .در اي��ن دوران عقايد «مكتب
هاروارد» 1بر سياس��ت رقابتي آمريكا حاكم بود .در باور طرفداران اين مكتب ،هر چه
تعداد بنگاهها در بازار معيني كمتر باش��د ،احتمال بروز شكستهاي بازار بيشتر است.
بنابراين ،تعداد بيش��تر بنگاهها به معن��اي تضمين رفاه مصرفكنندگان خواهد بود .از
اي��نرو ،حمايت از بنگاههاي كوچك از دههي  1950به سياس��ت رقابتي وارد ش��د؛
اكن��ون نيز بخش مهمي از حقوق رقابت كش��ورها به كنترل و تنظيم ادغام بنگاهها و
تصاحب يكي توسط ديگري اختصاص يافته است .در اروپا حمايت از بنگاههاي كوچك
بخشي از يك محيط رقابتي سالم تلقي ميشود .اين تفكر كه بر مفهوم انصاف مبتني
است ،خلق و حفظ فرصتهاي برابر براي همه و تمركززدايي از قدرت اقتصادي است
 .1بنای این مکتب در اواخر دههی س��ی میالدی توس��ط اس��اتید حقوق و اقتصاد دانشگاه هاروارد نهاده شد و به
همین علت نیز به مکتب هاروارد مشهور شده است .طرفداران این مکتب ،با انکار سازوکار قیمت و نقش انحصاری
آن در پیشبرد بازار ،سعی نمودند تا با شناخت روابط میان عناصر بازار ،نتایج و آثار بازارهای واقعی را پیشبینی
و تحلیل نمایند .هدف آنان این بود که با بررس��ی حقایق موجود در صنایع آمریکا و بازدهی آنها ،به عواملی که
موجب عملکرد مطلوب بازار میش��وند و بنگاهها را به اتخاذ رفتارهای قابل قبول ترغیب میکنند ،دس��ت یابند .از
این رو ،الگویی را پیش��نهاد دادند که نش��اندهندهی این عوامل و رابط میان آنها اس��ت .مطابق با مدل مزبور که
به «الگوی س��اختار  -رفتار  -عملکرد» معروف است ،عملکرد برخی از صنایع ،یعنی توفیق آنها در جلب رضایت
مصرفکنندگان ،اش��تغال ،تثبیت قیمتها و پیشرفتهای فنی ،به رفتار بنگاهها بستگی دارد که رفتار آنان نیز به
نوبهی خود ،تحت تأثیر س��اختار صنعت موردنظر اس��ت .بنابراین ،در بازارها رابطهی سببیتی از سمت ساختار به
رفت��ار و ب��ه عملکرد وجود دارد .از همین رو ،مکتب هاروارد به جای تکیهی صرف بر مدلهای انتزاعی و بررس��ی
رفتار فردی عامالن اقتصادی ،باب مطالعهی تجربی تمامی ابعاد بازارها را در علم اقتصاد گشود.
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( .)Van den Bergh & Camesesca, 2001: 3چگونگ��ي برقراري تعامل ميان اين
هدف و حمايت از منافع مصرفكنندگان همواره يكي از دغدغههاي سياس��تگذاران
حوزهي رقابت ميباش��د .پرسش اصلي اين است كه آيا بايد منافع مصرفكنندگان در
برخورداري از محصوالت با قيمت كمتر كه معموالً توس��ط بنگاههاي بزرگ و كارآمد
عرضه ميشوند ،را به پاي حمايت از بنگاههاي كوچكتر و كمك به بقاي آنها در بازار
قرباني نمود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،حدود آن تا كجاست؟
ب) حمايت از استقالل فردي و برخورداري همه از فرصتهاي اقتصادي برابر:
در اوايل قرن بيس��تم ميالدي كنگرهي آمريكا جامعهاي كه در آن رقابت وجود داشته
و قدرت اقتصادي به درستي توزيع شده باشد ،را بهترين محيط براي پيشرفت و رفاه
ش��هروندان ميدانس��ت ( .)Valentine, 1997محيطي كه هر انسان به شيوه و ابتكار
خويش و در س��ايهي استقالل و مس��ؤوليت شخصي خود زندگياش را ميسازد .پيرو
همي��ن عقيده ،عدهاي قواني��ن رقابت را در حكم وس��يلهاي ميبينند كه بدون دادن
امتيازي خاص به كسي ،حقوق و فرصتهاي برابري را در اختيار همگان براي موفقيت
و پيشرفت قرار ميدهد .بر اين مبنا ،هر عملي كه آزادي اشخاص را در بازار محدود و
آنها را از به دس��ت آوردن فرصتها و منابع محروم ميسازد ،بايد ضدرقابتي تلقي و
ممنوع ش��ود .عدالت و انصاف نيز چنين اقتضايي دارد .اگرچه ايندو اشكال مختلفي
دارن��د ،اما در حوزهي حقوق رقابت نوعاً بدان معنا هس��تند كه بنگاههاي قدرتمند از
قدرت اقتصادي خود براي از ميدان به در کردن رقبا و محدود كردن رقابت به س��ود
خود و به زيان مصرفكنندگان و رقيبان استفاده نكنند (.)Gerber, 2004: 2
ج) حمايت از كارگران و اشتغالزايي :يكي از اهداف مهم قانونگذار آمريكا در
تصويب نخس��تين قوانين رقابت اين كش��ور ،حمايت از فرصتهاي شغلي بوده است
( .)Valentine, 1997پيش از تصويب قانون كليتون در سال  1914ميالدي ،تفسير
نادرست قضات از قانون شرمن مبني بر اين كه اعتصابات كارگري را نوعي محدوديت
تج��اري و ممن��وع تلقي ميكردند ،موجب ش��ده بود ت��ا تراس��تها در برابر اقدامات
دفاع��ي كارگ��ران مصونيت يابند .در قان��ون كليتون اين نقصيه برطرف و اعالم ش��د
كه س��ازمانهاي كارگري و اقدامات آنها ،تباني براي محدود كردن رقابت محس��وب
نميش��ود (مادهی )6؛ كارگران ميتوانند بدون بيم از تعقيب توسط قوانين رقابتي ،با
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اتح��اد و هماهنگي ميان خ��ود به انعقاد قرارداد و پيمانهاي جمعي كار با كارفرمايان
بپردازن��د .ناگفته نماند كه حماي��ت از بنگاههاي كوچك نيز به طور غيرمس��تقيم به
اشتغالزايي كمك ميكند.
1
دف��اع از ارزشه��اي فرهنگي ،حفظ محيط زيس��ت و قهرمانپروري از ديگر
اهداف غيراقتصادي است كه براي حقوق رقابت برميشمرند (.)Green, 2008: 6-7
اف��زون بر اي��ن ،در اروپا نيل به بازار يكپارچه 2و مش��تـرك مي��ان اعضـاي اتحـاديه،
هدف و اولويت مهمي اس��ت كه مـمكن اس��ت بر كارايي اقتصادي ترجيح داده ش��ود
(.)Vanden Bergh & Camesesca, 2001: 3
 .2تحليل اهداف حقوق رقابت
تمامي اهداف حقوق رقابت كه از آنها ياد ش��د ،همواره منطبق و همسوي با
يكديگر نيستند؛ پيروي از هر يك از آنها به نتايج متفاوتي منجر ميشود 3.براي مثال،
گاهي حمايت از بنگاههاي كوچك و متوس��ط يا ممانعت از تمركز با كارايي اقتصادي
در تع��ارض قرار ميگيرد .بر فرض ،اگر بنگاه بزرگي قصد تصاحب بنگاه كوچك رقيب
خود را داش��ته باشد؛ در حاليكه اين بنگاه كوچك به كارآمدي خود آن نيست ،براي
تش��خيص ضدرقابت��ي بودن يا نبودن اين اق��دام ،چنانچه م�لاك را افزايش كارايي
بدانيم ،نه تنها اين اقدام ضدرقابتي نيست ،بلكه تقويتكنندهي آن نيز هست؛ اما اگر
هدف حقوق رقابت را حمايت از بنگاههاي كوچك و ممانعت از ايجاد قدرت اقتصادي
تلقي كنيم ،آن عمل موجب كاهش رقابت شده و بايد ممنوع اعالم شود .همچنين ،از
آنجا كه در صنايع با تكنولوژي پيچيده نوعاً بنگاههاي بزرگ قادر به تأمين هزينههاي
تحقيق و توسعه هستند ،براي افزايش كارايي ابتكاري در اين صنايع نبايد رشد قدرت
 .1بدين ترتيب كه دولتها تمام حمايتهاي ممكن را از بنگاههاي داخلي خاصي اعم از دولتي يا خصوصي به عمل
ميآورند تا آنها بتوانند در عرصهي تجارت بينالمللي موفقيتهايي را به نام آن كشور به دست آورند؛ همچنين،
با جايگزيني آنها به جاي بنگاههاي خارجي مانع از خروج ارز ش��وند ،نظير حمايتهايي كه در كش��ور ما از برخي
شركتهاي خودروسازي ميشود.
2. Market Integration.
 .3ب��راي مطالع��هي بيش��تر در خصوص ارتب��اط انصاف و كارايي در حق��وق رقاب��ت (See: Elzinga, 1977:
)1194 and seq؛ به عقيدهي اين نويس��نده ،تعقيب كارايي از طريق اجراي مقررات رقابت در عمدهي موارد با
هدف توزيع عادالنهي درآمدها هماهنگ اس��ت .همچنين ،براي دي��دن توجيه حقوق رقابت بر مبناي تئوريهاي
عدالتمحور؛ (ر.ك :باقري و فالحزاده 69 :1388 ،به بعد).
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اقتصادي نامطلوب ش��مرده شود .در حالي كه اين نتيجه با هدف تمركززدايي و حفظ
رقابت در تنافي ميباش��د .بايد توجه داشت كه تعارض به اهداف اقتصادي با غير آنها
اختص��اص ندارد؛ بلكه در خود مجموعهي اه��داف اقتصادي نيز فرض تعارض منتفي
نيس��ت .براي مثال ،پذيرش ادغام ميان دو بنگاه بزرگ ممكن است از يكسو ،موجب
صرفهجوييهاي مقياس��ي 1و در نتيجه ،افزايش كارايي توليدي شود؛ از سوي ديگر ،با
تسهيل تباني ميان دو بنگاه قيمت محصوالت آنها افزايش يافته و ناكارايي تخصيصي
و كاه��ش رفاه مصرفكنن��دگان به بار ميآيد .پيچيدگيهاي فوق موجب ش��ده تا از
يكسو ،برخي ادعا كنند كه شناخت دقيق روح حقوق رقابت ناممكن است؛ تنها كاري
كه ميتوان انجام داد ،بيان عقايد متفاوت و انكارناپذيري است كه در خصوص آنچه
كه حقوق رقابت بايد به دست آورد ،ابراز ميشود ( .)Monti, 2007: 3از سوي ديگر،
برخي معتقدند كه تدوين سياس��ت رقابتي آنچنان پيچيده و دش��وار است كه بايد از
آن ،به «سياست ناشناخته» 2تعبير نمود (سماواتي.)9 :1374 ،
در هر حال ،سياس��ت رقابتي هر كش��ور ناگزير بايد تعيين كند كه در حقوق
رقابت انتظار حصول چه اهدافي را دارد و اگر اهداف مختلفي را دنبال ميكند ،ترتيب
اولويت و تقدم ميان آنها چگونه اس��ت؟ اگر چه در اين كه رقابت فرايندي اس��ت كه
تخصيص كارآمد و استفادهي مطلوب از منابع محدود جامعه را موجب ميشود ،تقربياً
اتفاق نظر وجود دارد ،اما منحصر بودن اهداف حقوق رقابت به آن يا تقوق و برترياش
بر س��اير اهداف مورد پذيرش همگان نيست ( .)Khemani, 1998: 4برخي همچون
دانش��مندان پيرو «مكتب ش��يكاگو» ،3هر هدف ديگري به غير از كارايي تخصيصي را
1. Economies of Scale.
2. Unknown Policy.
 .3این نحلهی فکری دردههی هفتاد میالدی در ایاالت متحده ش��کل گرفت و به واس��طهی آنکه بنیانگذارانش
جمعی از اساتید اقتصاد دانشگاه شیکاگو بودند ،به مکتب شیکاگو شهرت یافت .معتقدین به این مکتب را میتوان
از طرفداران ثابتقدم سرمایهداری و اقتصاد بازار آزاد و اتکا بر نیروهای خودتنظیمی و ترمیمی بازار در اواخر قرن
بیس��تم به حس��اب آورد .تمایل اینان بر بازگشت به مبانی اعتقادی اقتصاددانان کالسیک ،پذیرش نظریهی قیمت
نئوکالس��یکها و دخال��ت حداقلی دولت در بازار اس��ت .برخالف مکتب هاروارد ،مبن��ای تحلیل رقابت در مکتب
ش��یکاگو ،نظری و مبتنی بر دادهها و آمار اس��ت و نه تجربی .در واقع انتقاد از مکتب هاروارد ،رد تحلیلهای آن و
اثبات ناقص بودن دس��تاوردهای مطالعات تجربی این مکتب در کانون توجه مکتب شیکاگو قرار دارد .به عقیدهی
مبدعان این طرز تفکر ،نتایج مطالعات تجربی مکتب هاروارد مبنی بر وفور موانع ورودی ،ش��ر بودن قدرت بازاری
و تمرکز باال ،نادرس��ت و غیر قابل پذیرش است .در نتیجه ،باید سیاست سرکوب و ممنوعیت بسیاری از رویههای
تجاری که تصور ضدرقابتی بودن آنها میرود ،کنار گذاشته شود.
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ب��راي حقوق رقابت بر نميتابند و برآنند كه رقابت بدون كارايي ،شايس��تهي حمايت
نيس��ت .آنچه براي اينان داراي اهميت اس��ت ،پيمودن مس��يري اس��ت كه كارايي
تخصيصي (بدون صدمهي به كارايي توليدي) نشان ميدهد؛ چرا كه نتيجهي منطقي
كارايي تخصيصي و توليدي رفاه مصرفکنندگان خواهد بود .بنابراين ،به اهداف ديگر
نظي��ر عدالت و تمركززداي��ي از قدرت اقتصادي بياعتنا هس��تند .در نظر آنان رقابت
فينفس��ه مراد نيست ،بلکه وسيلهاي اس��ت ضروري براي رسيدن به اهداف ديگر .در
مقابل ،برخي معتقدند رقابت بر ارزشهاي متعددي اس��توار است ،نميتوان فقط يكي
از آنها را برگزيد و از سايرين غفلت ورزيد .در ديدگاه «مكتب هاروارد» ،بازار ناقصتر
از آن است كه بتوان براي حل تمام دغدغهها و مشكالت جامعه تنها به آن تكيه كرد.
ب��ه عقيدهي آنان ،بهبود عملكرد اقتصادي بنگاهها هدف نهايي رقابت اس��ت و زماني
مطلوب خواهد بود كه مشتمل بر كارايي توليدي و تخصيصي ،پيشرفت ،اشتغال كامل
مناب��ع به ويژه از حيث نيروي انس��اني و توزيع عادالن��هي درآمدها و قدرت اقتصادي
باش��د .با وجود اين ،در آمريكا هر چند در ابتدا اهداف غيراقتصادي و تفس��ير مقررات
رقابت بر اس��اس آنها طرفداراني داش��ت و اكثرا ً نيز به نقش انكارناپذير اين اهداف در
وضع قانون ش��رمن معترف بودند ( ،)Schwatrz, 1979: 1076با چيره شدن عقايد
1
شيكاگو ،مدتها است كه اهداف مذكور در اجراي قوانين رقابت جايي ندارند.
 .1پوزنر از س��ردمداران مكتب ش��يكاگو در اين ارتباط مينويس��د« :امروزه ،تقريباً هر ك��س كه به طور حرفهاي
درگير در موضوعات رقابت اس��ت  -اعم از متداعيين ،مقامات تعقيب ،قضات و محققان آگاه و دانش��گاهي -نه تنها
موافقند كه تنها هدف مقررات رقابت بايد ارتقاء رفاه اقتصادي باشد ،بلكه قبول دارند كه از اصول مسلم اقتصادي
ب��راي تعيين تطابق يك عمل تجاري معين با اين هدف بايد اس��تفاده ش��ود» .اين در حالي اس��ت كه بس��ياري
همچن��ان اين بحث را پايانيافته تلقي نميكنن��د ()Cited in Stucke, 2010: 56؛ در دههي هفتاد برخي از
صاحبنظران آمريكايي به شدت با پذيرش كارايي به عنوان تنها هدف حقوق رقابت به مخالفت برخاسته و بر آن
خدش��ه نمودند؛ اما نتوانس��تند مانع چيرگي اين عقيده ش��وند .براي مثال ،در باور عدهاي ،عقيدهي مزبور تنها به
جنبههاي خودخواهي و خودپرس��تي طبيعت بش��ر توجه دارد و از س��اير ابعاد مهم روحي و انگيزشي انسان كه از
رفتارهاي غيرمنطقي ،حس س��تودني نوعدوستي و غيره ناشي ميشوند ،غافل است .حقوق نهادي بشري است كه
براي تحقق تمايالت و روحيات انس��ان و همچنين كنترل گزافهخواهيهاي او تمهيد شده است .حتي اگر مقصود
از كارايي ،حداكثرسازي رفاه جامعه باشد ،از ساير دغدغهها نظير جلوگيري از اعمال خودسرانهي قدرت نميتوان
چشمپوش��ي كرد ( .)Flynn, 1977: 1186-1187نويس��ندهي ديگري در مورد عل��ت اهميت يافتن كارايي از
اوايل دههي هفتاد در آمريكا مينويسد« :دورهاي در تاريخ روشنفكري اياالت متحده ،تقريباً بين سالهاي 1955
ت��ا  1970وجود دارد كه در آن ،كارايي تا حد ي��ك هدف اجتماعي تنزل درجه يافت .صرفهجويي و رعايت اصول
اقتصادي با توجه به وفور كاالها و آيندهي روشن براي اكثريت ،مسألهي كماهميتي جلوه ميكرد .اما كمبود نفت،
احتم��ال قحطي در جهان و بحرانهاي اخير بيش از داليل و توجيهات اقتصادي به ياد قش��ر روش��نفكر آورد كه
منافع به نس��بت تمايالت نادر بوده ،هس��تند و خواهند بود .در نتيجه ،هر جامعه خواه در زمرهي كاخنشينان باشد
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اما در اروپا اهداف غيراقتصادي و نيل به آنها در سياست رقابت اتحاديه نقشي
اساس��ي ايفا ميكنند؛ به نحوي كه ،كارايي تنها هدفي نيست كه در وضع اين قوانين
مدنظر قانونگذاران قرار دارد (Van den Bergh & Camesesca, 2001: 1; Van
)Cayseele & Van den Bergh, 2000: 467؛ بهويژه كارايي ممكن اس��ت قرباني
يكپارچگ��ي اقتصادي 1و حفظ بازار داخلي اروپا گردد كه هدفي سياس��ي محس��وب
ميشود؛ هرچند در مقابل برخي معتقدند كه به جز كارايي ،ساير اهداف بايد در قالب
قوانين ديگر پيگيري شوند .در حقوق رقابت اتحاديهي اروپا تحت تأثير عقايد «مكتب
فرايبورگ» 2،آزادي رقابت به خودي خود از اهميت بس��ياري برخوردار است؛ هرچند
در مواردي به افزايش كارايي نيز منجر نش��ود (از نقطهنظر فلسفي ،عقايد آنهايي كه
معتقدند هدف منحصر حقوق رقابت بايد حمايت از مصرفكنندگان باش��د بر تحليل
سودگرايانهي عملگرا از رقابت استوار است؛ در حالي كه اعتقاد بر ارزش ذاتي رقابت
و حفظ آن به عنوان هدفي مس��تقل ،از س��ودگرايي قاعدهگرا يا تحليلهاي مبتني بر
وظيفهگراي��ي 3نش��ات ميگيرد) .اين مفهوم از دو ج��زء آزادي تصميمگيري و آزادي
عمل تش��كيل شده اس��ت؛ اولي بدين معنا است كه هيچ كس قادر به تحميل ارادهي
خود بر ديگري نيس��ت .چون قدرتهاي بازاري نوعاً توانايي چنين امري را دارند ،لذا
با آنها مقابله ميش��ود .مقصود از آزادي عمل نيز آن اس��ت كه هيچگونه محدوديتي
سر راه مبادالت قرار نگيرد .هرگاه روح رقابت با آزادي رقابت در هم پيچد ،هماهنگي
كارآم��د بنگاهها رخ خواهد داد و مناف��ع اقتصادي عايد كل افراد فعال در بازار خواهد
يا كوخنش��ينان بايد از س��از و كاري بهره جويد كه از منابعش حداقل تا اندازهاي به صورت كارآمد اس��تفاده شود
(.)Elzinga, 1977: 1212
 .1يكپارچگي بازار اروپا و آزادي تجاري بدون مرز در كش��ورهاي عضو اتحاديه از اهميت بس��ياري برخوردار است؛
بهگون��هاي ك��ه برخي نويس��ندگان ،از آن در كنار كارايي به عنوان دو هدف اصلي حق��وق رقابت اروپا نام بردهاند؛
از اي��ن حي��ث ،اين حقوق از موقعيتي منحصر به فرد برخوردار اس��ت؛ چرا كه در نق��اط ديگر چنين هدفي با اين
درجهي از اهميت يافت نميشود( (�Ehlermann & Laudati, 1998: x; Motta, 2004: 14, 22; Par
.)ret, 2009: 13
 .2این مکتب که در دههی سی میالدی در آلمان (دانشگاه فرایبورگ) ظهور یافت ،نقش مهمی در احیای مجدد
اقتصاد آلمان پس از جنگهای جهانی ایفا نمود .طرفداران آن ،برای تضمین اینکه بازار آزاد نتایج مطلوبی را که
در تحلیلهای نظری برای آن برمیش��مردند عم ً
ال نیز به بار آورد ،بر ضرورت مداخلهی دولت تاکید دارند .در باور
اندیشمندان آلمانی ،نظام اقتصاد بازار مطلوب به طور خود به خود و درونزا به وجود نمیآید .بنابراین ،با پذیرش
مطلوبی��ت ب��ازار آزاد ،در عین حال توانای��ی خودتنظیمی و خودترمیمی آن را نفی میکنن��د .از همین رو ،اتخاذ
سیاستی نظمدهنده را با مدیریت دولت ضروری میدانند.
3. Deontology.
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ش��د .بنابراين ،اين رفتار اس��ت كه بايد مورد توجه و ارزيابي قرار گيرد و نه س��اختار
ي��ا عملك��رد .در «مكتب فرایبورگ» نيز رقابت فينفس��ه مهم و خود هدف به ش��مار
م��يرود .در باور طرفداران اين مكتب ،رقابت فرايندي اس��ت كه از حقايق بازار پرده
بر ميدارد .بنابراين ،مداخلهي دولت نادرس��ت اس��ت؛ چرا كه با ايجاد موانع ورودي،
در ايجاد تعادل و فرايند كاشفيت رقابت اختالل ايجاد ميكند .بنابراين ،بايد بر حفظ
ذات رقابت و جلوگيري از وضع محدوديت بر آن تأكيد ش��ود (.)Hupke, 2003: 23
صرفنظر از حفظ آزادي رقابت ،نقش انصاف نيز در شكلدهي حقوق رقابت اروپا قابل
چشمپوش��ي نيس��ت .در بند  3مادهي  101معاهده ،به صراحت توافق ضدرقابتي كه
سهم منصفانهاي از نتايج مفيد آن متوجه مصرفكنندگان ميشود ،مجاز دانسته شده
است .در بند  1مادهي  102اين معاهده نيز از آن سخن به ميان آمده است.
در كشورهاي در حال توسعه نيز اهداف سياسي و اجتماعي از اهميت بسياري
برخوردارند؛ در اين كشورها تأسيس بازارهاي با رقابت آزاد به حمايت عمومي نيازمند
اس��ت؛ در نتيجه ،درج اه��داف غيراقتصادي در حقوق رقابت اجتنابناپذير ميباش��د
( .)Green, 2008: 79-80در بس��ياري از اين كش��ورها ،حقوق رقابت وسيلهاي براي
گذر از اقتصاد دولتي به خصوصيس��ازي ،آزادسازي تجاري و جلوگيري از جايگزيني
انحصار دولتي با انحصارات خصوصي محس��وب ميش��ود ( .)Dabbah, 2007: 20از
آنجا كه اهداف غيراقتصادي معاني دقيق و روش��ني ندارند و از زماني به زمان ديگر
نيز اهمي��ت و اولويت آنها تغيير مييابد ،جهتگيري سياس��ت رقابتي نيز مطابق با
تغييرات اقتصادي و ش��رايط سياسي و اجتماعي دس��تخوش دگرگوني ميشود .در
نتيجه ،در اين كشورها سياست رقابتي محتوايي روشن و قابل پيشبيني ندارد.
در داوري ميان ديدگاههاي فوق ،توجه به دو نكته ضروري اس��ت :اوالً؛ نبايد
فراموش كرد كه گاه در تعيين اعمال ضدرقابتي ،اهداف متعددي دخيلند؛ در بسياري
از م��وارد اهداف اقتص��ادي و غيراقتصادي تقويتكنندهي يكديگر ب��وده و به راهحل
واحدي ختم ميش��وند .براي مثال همانگونه كه تعيين قيمت باالتر از حد رقابتي يا
سوءاس��تفادهي از قدرت انحصاري در تحليلهاي اقتصادي ضدرقابتي و مردود است؛
اين عمل ،غيرمنصفانه نيز محس��وب ميشود .در واقع ،در ذات مفهوم «سوءاستفاده»،
انصاف نهفته و براي درك آن ضروري است .حمايت از مصرفكنندگان در برابر قدرت
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اقتصادي برتر بنگاهها نيز بر همين مفهوم انصاف مبتني است .ثانياً؛ هر كشور با توجه
به ش��رايط اقتص��ادي ،اجتماعي و فرهنگي و مي��زان توانمندي بخش خصوصي خود،
اهداف سياس��ت رقابتياش را معلوم ميس��ازد .بنابراين ،با توجه به ماهيت متغير اين
معيارها از زماني به زمان ديگر و از كش��وري به كش��ور ديگر ،اهداف حقوق رقابت و
ترتيب اولويت ميان آنها نيز متفاوت خواهد بود.
به نظر ميرسد براي تبيين محتواي حقوق رقابت و ايجاد اطمينان بيشتر در
نزد بنگاهها مبني بر اين كه كداميك از اقدامات آنان موافق با مقررات و كداميك ضد
رقابتي است ،بازگشت به ماهيت آن ضروري است .اصليترين و محوريترين عنصر در
حقوق رقابت كه تمام موضوعات حول آن ميچرخد ،رقابت اس��ت .بنابراين ،اگرچه به
طور كلي فرض بر اين اس��ت كه رقابت به عنوان يك فرايند ،مهمترين غرض سياست
رقابتي نيس��ت ( ،)Andriychuk, 2009: 77هدف اوليه و اصلي حقوق رقابت را بايد
حفظ فرايند رقابت و جلوگيري از خدش��ه بر آن و محدود نمودن آن دانس��ت .رقابت،
برتريجويي در مس��ابقهاي اس��ت كه ش��ركتكنندگان در آن درصدد نيل به هدفي
مش��تركند؛ اين هدف ،اصوالً تنها به تعداد اندك يا فقط به يكي از آنها قابليت تعلق
دارد .در بازار ،هدف بنگاهها كس��ب س��هم بازاري ،مشتري و فروش بيشتر و در نهايت
س��ود فراوانتر است .اگر چه ،تالش بنگاهها براي به دست آوردن سود بيشتر فينفسه
امر مذموم و نامشروعي نيست ،اما اين امر ،به خودي خود براي كل افراد جامعه سودي
در بر ندارد؛ حتي اگر به حال خويش رها شود ،بالقوه مستعد تبديل شدن به هيواليي
اس��ت كه ميتواند منافع عموم را ببلعد .هرچند رقاب��ت ميتواند با افزايش كارايي به
بنگاهها در تحقق اهدافش��ان كمك نمايد ،اما در ن��زد آنان طبعاً ارزش ذاتي ندارد؛ از
آن جا كه گاهي مزاحم بهرهكشي و سودهاي هنگفت و بادآورده فرض ميشود ،مورد
غضب واقع ش��ده و چون در برابر قدرت بنگاهها تاب ايس��تادگي ندارد ،به س��ادگي از
ميان ميرود .در اينجا اس��ت كه نقش كليدي حقوق رقابت خود را نمايان ميس��ازد.
حق��وق رقابت پديد ميآيد تا با تغيير نگرش بنگاهه��ا ،آنان را به پذيرش ارزش ذاتي
رقابت و گرامي داشتن آن الزام كند .يعني اين كه در كنار كسب سود بيشتر ،افزايش
ظرفيت رقابتي خود نيز يكي از دغدغههاي مهم آنها به حس��اب آيد .در بس��ياري از
مس��ابقهها و مجادالت ،فراين��د و نتايج آنها تنها به روابط ش��ركتكنندگان محدود
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نميباشد ،بلكه غيرمس��تقيم در حقوق و منافع بسياري ديگر نيز مؤثر است .در بازار،
رقابت ضامن و نگهبان منافع اشخاص ثالث ذينفع يعني بنگاههاي زيردست و به ويژه
مصرفكنندگان نيز هس��ت .رقابت اگر برقرار باش��د ،كارايي بنگاهها از يكس��و و رفاه
مصرفكنندگان از سوي ديگر نيز به دنبال آن خواهد آمد .بنابراين ،رقابت ذاتاً داراي
ارزش اجتماعي اس��ت .حال آيا يكچنين فرايند سودآفريني ،شايستگي تبديل شدن
به هدفي مس��تقل و ارزش��مند را ندارد ،آن هم در مجموعهي قواعد و مقررات مهمي
كه براي پاسداشت آن وضع ميشوند؟ در قوانين برخي از كشورها به اين امر تصريح
1
شده است.
اگر پذيرفته ش��ود كه حفظ رقابت ،هدف اوليه و مس��تقل حقوق رقابت است،
باي��د پذيرف��ت كه هر عملي كه ب��ا يك تحلي��ل اجمالي و منطقي نمايان باش��د كه
كاهشدهنده يا محدودكنندهي رقابت است ،ذاتاً ضدرقابتي خواهد بود؛ همانند توافق
دو يا چند بنگاه براي تقسيم بازار ميان خود و اين كه هر يك متعهد شود در حوزهي
ديگري فعاليت نكند و يا توافق براي تثبيت قيمت يا محدود كردن توليد .اين تفسير،
بناي قاعدهاي را در حقوق رقابت گذاش��ته اس��ت كه ب��ه آن« ،قاعدهي [ممنوعيت]
ذاتي» 2اطالق ميش��ود؛ بدين معني كه هر عمل تجاري مش��مول اين قاعده فينفسه
و بدون نياز به تحليلهاي اقتصادي ضد رقابتي و ممنوع ميباش��د 3.در واقع ،اثر سوء
اين اعمال بر كارايي و منافع مصرفكنندگان مفروض و مورد اتفاق بوده و به سادگي
قابل اثبات است.
بايد توجه داشت كه بازار ،عالم تعهدات و محدوديتهايي است كه از توافقات
ناش��ي ميش��وند و يا به حكم قان��ون ،طبيعت و يا منطق به وج��ود ميآيند .كارگر و
 .1براي مثال ،در مادهي « 1قانون حمايت از رقابت» تركيه مصوب  1994آمده است« :هدف از اين قانون ممانعت
از توافقات ،تصميمات و رويههاي جلوگيري ،مختل يا محدودكنندهي رقابت در بازار كاالها و خدمات و [همچنين
ممانعت از] سوءاس��تفادهي بنگاههاي مسلط از موقعيت خود در بازار و تضمين حمايت از رقابت با اجراي مقررات
الزم و نظ��ارت بر اين هدف ميباش��د» .در مقدمهي «قانون رقابت» هند مص��وب ( 2002اصالحي  )2007نيز از
ممنوع كردن رويههايي كه اثر س��وء بر رقابت دارند و ارتقاء و حفظ رقابت در بازارها به عنوان هدف اين قانون نام
برده شده است .به همين ترتيب ،مادهي  1قانون رقابت مصر مصوب  2005هدف از وضع خود را حمايت از رقابت
و ممانعت از رويههاي انحصاري ميداند .براي ديدن هدف در قوانين ساير كشورها؛ (See: United Nations,
.)2007: 13-14
قاعدهي ذاتاً غير قانوني 2. Per Se Rule:
 .3در حقوق رقابت اروپا ،به موارد ذاتاً ضدرقابتي« ،محدوديتهاي شديد» ( )Hardcore Restrictionsاطالق
ميشود.
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كارفرما هر يك تعهداتي دارند .مصرفكننده در برابر بنگاه متعهد ميش��ود و بنگاه در
برابر او .بنگاهها در برابر يكديگر نيز متعهد ميش��وند .اساساً بازار محل طبيعي نقل و
انتقال ارادي ثروت و منابع جامعه اس��ت و توافق نيز وس��يلهي مشروع آن .بازار بدون
توافق مفهومي نداشته و از آن قابل حذف نيست .اين در حالي است كه از هر توافقي،
تعه��دات يا تكاليفي برميخي��زد .آيا ميتوان هر نوع محدوديت يا تعهدي را بر خالف
حقوق رقابت دانست؟ براي مثال بنگاه توليدكنندهاي مواد اوليهي مورد نياز خود را از
بنگاه ديگري خريداري ميكند .در اثر اين قرارداد ،بنگاه اول در برابر دومي متعهد به
پرداخت مبلغي ميشود؛ بنگاه دوم نيز به تحويل مواد اوليه به آن بنگاه ملزم و محدود
ميش��ود .در نتيجه ،رقباي بنگاه اول از به دس��ت آوردن آن مواد و رقباي بنگاه دوم
نيز از فروش كاالهاي خود به بنگاه اول محروم ميش��وند .آيا ميتوان ادعا كرد در اثر
اين قرارداد رقابت آس��يب ديده است؟ يقيناً پاسخ منفي خواهد بود .همانگونه كه در
ساير حوزههاي حقوقي ،آزادي مطلق و رهايي از هر گونه قيد و بندي دستنيافتني و
ناممكن بوده و اساس��اً نيز مضر محسوب ميشود ،در حقوق رقابت نيز حفظ رقابت ،با
نفي هر نوع محدوديتي مالزمه ندارد؛ بنابراين ،بايد معيارها و مالكهايي به دست داد
تا به وسيلهي آنها تميز محدوديتهاي ضدرقابتي از غير آنها ميسر شود .صرفنظر
از اين كه در مورد تعداد اندكي از محدوديتها ،اثر ضدرقابتي بودن آش��كار بوده و به
وضوح قابل احراز اس��ت ،سايرين كه بخش اعظم محدوديتها را نيز شامل ميشوند،
باي��د مورد تحليل دقيق قرار گيرند تا اثر س��وء آنها بر رقابت احراز ش��ود .از اينرو،
قاعدهي دوم براي تشخيص اعمال ضدرقابتي« ،قاعدهي متعارف و معقول» 1نام گرفته
اس��ت؛ اين قاعده مبين آن است كه تشخيص موافق يا ضدرقابتي بودن عمل مشمول
اين قاعده ،با يك بررس��ي اجمالي ممكن نبوده و از پيش معلوم نميباش��د .بايد آثار و
اهداف آن به دقت مورد تحليل قرار گيرد تا اثر آن بر رقابت تعيين شود .بدين ترتيب
كه اگر محدوديت ناشي از آن عمل به طور متعارف و معقولي قابل توجيه باشد ،مخل
رقابت تلقي نش��ده و در غير اينصورت ،ضدرقابتي و نامش��روع محسوب ميشود .در
اي��ن تحليل كه عمدتاً بر پايهي نظري��ات و مباني اقتصادي صورت ميگيرد ،دو معيار
اقتصادي ،نقشي كليدي ايفاء مينمايد:
1. Rule of Reason.
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ال��ف) كاراي��ي اقتصادي :اصوالً ه��ر عملي كه موجب افزايش كارايي ش��ده و
از اتالف منابع بكاهد ،رقابتي محس��وب ميش��ود؛ در مقابل ،اص��والً هر محدوديت يا
عمل��ي ك��ه كارايي تخصيصي يا تولي��دي را كاهش دهد ،مخل رقاب��ت بوده و مردود
ميباش��د .اين بدان خاطر است كه مطابق با مباني و اس��تداللهاي اقتصادي ،رقابت
به افزايش كارايي منتهي ميش��ود؛ تا جايي كه رقابت كامل با حداكثر كارايي همراه
اس��ت .بنابراين ،ميان رقابت و كارايي ،رابطهي مس��تقيم برقرار ميباشد؛ بدين معني
كه افزايش رقابت برابر اس��ت با افزايش كارايي و بر عكس .بدينترتيب ،هر عملي كه
1
كارايي را ارتقا دهد ،بر رقابت نيز ميافزايد.
ب) رفاه مصرفكنندگان :از آنجا كه فرض بر اين اس��ت كه رقابت با افزايش
كارايي ،رفاه عمومي را به حداكثر ميرساند ،جهتگيري و حركت حقوق رقابت به سوي
افزايش رفاه مصرفكنندگان خواهد بود .چرا كه مصرفكنندگان كل افراد يك جامعه
را شامل ميشوند؛ در حاليكه لزوماً همهي مردم در جرگهي عرضهكنندگان (بنگاهها)
قرار ندارند .به عبارت ديگر ،بنگاهها بخشي از جامعه را تشكيل ميدهند؛ حال آن كه
مصرفكنندگان كل آن را .بر اين اساس ،هرچند در تقابل حقوق بنگاه عرضهكنندهي
يک محصول معين (اعم از توليدکنن��ده يا توزيعكننده) با مصرفکنندهي آن ،جانب
دومي گرفته ميش��ود ،اما اگ��ر در نظر آوريم که اين بنگاه ني��ز خود مصرفكنندهي
صدها محصول توليدش��دهي ديگران اس��ت ،در خواهيم يافت كه اگر در مورد تمامي
محصوالت ،افزايش رفاه مصرفكنندگان مالك عمل قرار گيرد ،گويا افزايش رفاه كل
جامعه در نظر گرفته ش��ده است .پس ،گذشته از اعمال ذاتاً ضدرقابتي ،در مورد ساير
اعمال هرگاه ثابت ش��ود كه مضر به منافع مصرفكنندگان ميباش��ند ،مخل رقابت و
ممنوع محسوب ميشوند.
بايد توجه داش��ت كه در تعيين رفاه مصرفكنن��دگان ،هم منافع كوتاهمدت
م��د نظر خواهد بود و هم منافع بلندمدت آن��ان .همچنين ،دو معيار فوق در عمدهي
موارد همس��و و هماهنگ ميباش��ند؛ به ديگر س��خن ،افزايش كارايي غالباً به افزايش
 .1نبايد چنين پنداش��ت كه ارزيابي تأثير يك عمل تجاري معين بر انواع كارايي اقتصادي بازار به س��ادگي ميسر
است .به عقيدهي برخي ،دانشمندان رقابت هنوز به درستي نميدانند كه چگونه كاراييهاي تخصيصي ،توليدي و
پويا در درازمدت به حداكثر ميرسد .در بسياري از موارد ،مقامات رقابتي نميتوانند براي مثال دقيقاً اثر يك ادغام
را بر كارايي و رفاه توليدكنندگان و مصرفكنندگان تعيين كنند .اين امر ،يكي از انتقاداتي است كه قائلين به اين
عقيده كه كارايي بايد هدف منحصر حقوق رقابت باشد ،مطرح ميكنند (.)Stucke, 2010: 82
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رفاه مصرفكنندگان نيز منجر خواهد ش��د .با اينحال ،اگر بين نوع خاصي از كارايي
و مناف��ع مصرفكنندگان( ،اعم از كوتاه و بلندم��دت) ،تعارضي رخ دهد؛ تعارضي كه
اغل��ب در موارد ادغام بنگاهها ص��ورت ميپذيرد ،اولويت و تقدم با دومي اس��ت .چرا
كه با مصالح عمومي بهتر س��ازگار بوده و پذيرش آن موجب خواهد ش��د تا از انتقال
ناعادالنهي دارايي مصرفكنندگان به بنگاههاي داراي قدرت اقتصادي و در نتيجه ،از
تشديد شكاف طبقاتي در جامعه جلوگيري شود .بنابراين ،سياست رقابتي نبايد براي
افزايش كارايي اهميتي بيش از حمايت از مصرفكنندگان قايل شود؛ 1در صورت بروز
تع��ارض ميان منافع كوتاه و بلندمدت مصرفكنن��دگان (و يا انواع كارايي با يكديگر)
بايد با تحليلهاي مبتني بر هزينه -فايده و يا با توس��ل به ديگر اهداف و سياس��تها
راهحل مطلوب را يافت.
از مجم��وع آنچ��ه گفته ش��د ،نتيجه ميش��ود ك��ه كارايي اقتص��ادي و رفاه
مصرفكنن��دگان و تحليله��اي اقتصادي كه براي تش��خيص آنها صورت ميپذيرد،
بيش��تر نقش ابزار و وس��ايلي را دارند كه ،در غير مواردي كه ضدرقابتي بودن عملي
به روش��ني معلوم اس��ت ،به واس��طهي آنها اثر منفي يا مثبت عملي معين بر رقابت
قابل تشخيص است .از آنجا كه فرض بر اين است كه رقابت به افزايش اين دو منجر
ميش��ود يعني «منافع» حاصل از حفظ و ترويج رقابت هس��تند ،ميتوان گفت هدف
رقابت بهبود آنها اس��ت .بر اين اس��اس ،بايد گفت اهداف حقوق رقابت در اليههاي
مختلفي قرار گرفتهاند؛ بدين ترتيب كه هدف اوليه و مستقيم آن ،حفظ رقابت است؛
ه��دف مياني ،افزايش كارايي اقتصادي و هدف نهايي ،افزودن بر رفاه مصرفكنندگان
است 2.بنابراين ،رفاه مصرفكنندگان هدف غيرمستقيمي است كه جهت پيكان ،مسير
 .1ب��راي تأيي��د اين نظر و اين كه در رويهي قضايي آمريكا نيز حمايت از مصرفكنندگان بر افزايش كارايي مرجح
است؛
See: Kirkwood & Lande (1), 2008: 90-97; Kirkwood & Lande (2), 2008: 191-243).
 .2ب��راي آگاه��ي از عقيدهاي كه با تمايز ميان اهداف نهايي و مياني ،به تقس��يم اهداف نهايي حقوق رقابت به دو
دس��تهي اقتصادي (توس��عهي همهجانبهي اقتصاد يك كشور) و سياس��ي (تقويت فرايند دموكراسي و الزامات آن
نظير جمعگرايي و تعدد احزاب ،آزادي كس��ب و كار و آزادي فردي) قائل اس��ت و اهداف مياني را افزايش كارايي
اقتصادي و منافع مصرفكنندگان ميداند (See: Ehlermann & Laudati, 1998: ix, also: 9, 30 and
)seq.؛ از منظر اين رويكرد ،در كش��ورهاي در حال توس��عه كه ساختارهاي سياسي ،اقتصادي ،حقوقي و فرهنگي
براي گس��ترش نظام بازار آزاد مناسب نيس��تند و عوام نيز به اختاللها و آشفتگيهاي كوتاهمدت ناشي از آغاز به
كار اي��ن نظ��ام بيش از منافع بلندمدت آن توجه دارند ،اهداف مياني سياس��ت رقابتي براي موجه جلوه دادن آن،
عموم��اً عوامگرايانه خواهند ب��ود؛ نظير كارآفريني و ايجاد فرصتهاي اقتص��ادي (Ehlermann & Laudati,
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حرك��ت و مقصد غايي حفظ آزادي رقابت را نش��ان ميدهد .بر اين اس��اس ،ميتوان
گفت« :روح حقوق رقابت ،حفظ رقابت براي افزايش كارايي به سود مصرفكنندگان»
است.
در پيگي��ري اه��داف فوق نبايد زيادهروي كرد؛ بلك��ه تعقيب آنها تا بدان جا
صحيح اس��ت كه اهداف غير اقتصادي اوليتر ،عدالت و تحليلهاي مبتني بر هزينه-
فاي��ده (مصلح��ت) امر ديگري را اقتضا نكنند .زيرا همانگونه كه گفته ش��د ،حقوق و
سياس��ت رقابتي خود بخش��ي از برنامهريزي وس��يعتر و عامتري به نام سياستهاي
تجاري هس��تند كه قواعد و مقررات آن بايد در پرتو و در مجموعهي اين سياستهاي
كلي تفس��ير و اجرا شوند؛ همانند وضع حاضر كش��ور كه مقررات رقابت آن جزيي از
سياس��تهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساس��ي ميباش��ند .اين امر به ويژه در
كش��ورهاي در حال توس��عه ،حياتي جل��وه ميكند .در واقع ،اگر چ��ه رقابت ماهيتي
اقتصادي داشته و تحليلهاي اقتصادي نقشي بسزا و انكارناپذير در آن دارند ،قواعد و
اقتضائات آن در قالب قوانين وضع ميش��وند .بنابراين ،رقابت به دايرهي علم حقوق پا
نهاده و اجراي قواعد آن ،در احكام حقوقدانان از جمله قضات ،قرار ميگيرد؛ مشخص
اس��ت كه حقوق ،اقتصاد نيس��ت؛ رس��الت متفاوت حقوق موجب ميشود حقوقدان
زمينهها و واقعيات اجتماعي و فرهنگي و بويژه عدالت و انصاف را در نظر داشته و خود
را در قيد و بند كارايي نداند .عدالت از حقوق حذفشدني نيست؛ حقوقدان ،مقررات
رقاب��ت را از عادالنهترين قوانين بش��ري ميداند؛ چرا كه از ش��كلگيري انحصارات و
چپ��اول دارايي خيل عظيم مصرفكنندگان توس��ط تعداد اندك��ي زورمند جلوگيري
ميكن��د .اگ��ر در اياالت متحده و كش��ورهاي صنعت��ي ديگري نظير كان��ادا ،عدهاي
اص��رار دارند كه هدف منحصر حقوق رقابت بايد كارايي اقتصادي باش��د ،به اين علت
اس��ت كه اينان چني��ن امري را با توجه به زمينههاي اقتصادي ،سياس��ي ،فرهنگي و
اجتماعي كش��ور خود و بويژه قدرت بنگاههاي خصوصيش��ان ،بازارهاي داخلي و نيز
بازارهاي بينالمللي ،به س��ود و مصلحت خويش ميبينند .اما در تمام كش��ورها و به
ويژه كش��ورهاي در حال توس��عه اينچنين فضا و ش��رايطي حاكم نيست .براي مثال
چنانچه كشورهاي اخير با پذيرش تمام پيششرطهاي بازار آزاد ،درهاي بازار خود را
.)1998: xi-xii.
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به روي بنگاههاي خارجي بگشايند و در سياست رقابتي خود نيز حمايت از بنگاههاي
كوچ��ك داخل��ي ،توزيع قدرت اقتصادي و قهرمانپروري مل��ي را فداي كارايي و رفاه
مصرفكنندگان كنند ،بزودي شاهد س��رازير شدن ثروت جامعه و منابع طبيعيشان
به س��وي كش��ورهاي صنعتي خواهند بود؛ اين امر در نهايت ،مصرفزدگي ،وابستگي،
تضعيف بنيانهاي فرهنگي و اعتقادي و سرانجام فقر و نابودي صنايع و بخش توليدي
را براي شهروندانش��ان ب��ه ارمغان خواهد آورد .از اين رو ،در ش��رايط فعلي و بويژه با
رخداد بحرانهاي اقتصادي اخير رويهي غالب در اكثر كشورها بر اين است كه اهداف
حقوق رقابت را منحصر به اه��داف اقتصادي ندانند ( .)Khemani, 1998: 8هرچند
ترتيب اولويت ،چگونگي ايجاد تعادل و حل تعارض ميان اهداف مختلف ،در كش��ورها
متفاوت اس��ت؛ از آنجا كه عمدتاً قوانين رقابت در اين خصوص تصريحي ندارند ،اين
وظيفهي خطير بر عهدهي نهادهاي اجرايي و تفسيركننده است تا در هر مورد خاص
ب��ا در نظر گرفتن تمامي جهات ،هدف��ي را مالك كار خود قرار دهند كه به بهترين و
مطلوبترين نتيجه منتهي ميشود.
با اينهمه ،بايد توجه داش��ت كه در اصل ،تحقق مقاصدي جز سه هدف فوق
(حف��ظ رقابت ،افزايش كارايي و رفاه مصرفكنندگان) وظيفهي ذاتي و طبيعي حقوق
رقابت نيس��ت؛ براي مثال ،رقاب��ت وظيفهاي براي حفظ بنگاهه��اي كوچك ناكارآمد
ندارد؛ نتيجهي طبيعي آن حذف اين بنگاهها اس��ت .لذا پيروي از اهداف غيراقتصادي
بايد در حقوق رقابت چهرهاي استثنايي داشته باشند و به موارد مصرح قانوني محدود
ش��ود .حتي در كش��ورهاي در حال توس��عه هرچند رها كردن حقوق رقابت از اهداف
غيراقتصادي ميس��ر نيس��ت ،تا حد امكان بايد رقابت را بر مبن��اي حفظ رقابت براي
افزايش كارايي به سود مصرفكنندگان تفسير و تحقق اهداف ديگر را به ساير قوانين
و سياس��تهاي مربوط واگذار كرد .به همين دليل نيز گفته ميشود كه تحول حقوق
رقابت اروپا با شتاب زيادي به سمت هماهنگي بيشتر با اياالت متحده در حركت است
()Van den Bergh & Camesesca, 2001: 6-7؛ برخ��ي صاحبنظ��ران اروپاي��ي
وضع حقوق رقابت اروپا در س��ال  2000را مش��ابه وضع آمريكا در دههي  60ميالدي
دانستهاند ()Van Cayseele & Van den Bergh, 2000: 484؛ نويسندگان ديگري
در آخر دههي نخس��ت قرن حاضر ،از اين تحول ،يعني پذيرش كارايي به عنوان تنها
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هدف رقابت ،با عنوان «نقطهي پاياني مدرنس��ازي» مق��ررات حقوق رقابت اروپا ياد
كردهاند ( .)Odudu, 2009: 2در كش��ورهاي ديگر نيز هرچند با سرعت كمتري ،اما
وضع به همين منوال پيش ميرود؛ 1در ادامه به رسالتي كه ميتوان براي حقوق رقابت
در كشورمان تصور نمود ،اشاره ميشود.
 .3اهداف حقوق رقابت در ايران
اگرچه ،در فصل نهم قانون اجراي سياس��تهاي كلي اصل  44قانون اساس��ي
به صراحت هدف از مقررات آن ذكر نشده ،اما آنچه گفته شد در حقوق ايران نيز در
سياستهاي كلي تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري و مجمع تشخيص مصلحت
نظام براي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و همچنين در قانون اجراي سياستهاي
2
كلي اصل  44مصوب  1387به خوبي قابل رديابي است؛
الف) اوالً؛ در بند س��وم شق الف قسمت (د) و بند سوم قسمت (هـ) مصوبهي
مورخ  1383/9/21مجمع تشخيص مصلحت نظام از افزايش رقابتپذيري و جلوگيري
از ايجاد انحصار توس��ط بنگاههاي غيردولت��ي از طريق وضع قوانين و مقررات الزم به
عن��وان يكي از سياس��تهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساس��ي نام برده ش��ده
است .بند (ج) سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ابالغي مقام معظم
رهبري ني��ز به صراحت بر افزاي��ش رقابتپذيري به عنوان يك��ي از جهتگيريهاي
خصوصيس��ازي اش��اره دارد .اين امر بيانگر آن اس��ت كه در نظام اقتصادي ايران ،به
رقابت به ديدهي ارزشي مستقل نگريسته ميشود.
همچني��ن در بند الف مادهي  37و ديگر مواد قانون برنامهي چهارم توس��عه
اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اس�لامي ايران ،دولت مكلف ش��ده است كه
نظامهاي قانوني ،حقوقي و اقتصادي مناس��ب را در جهت تقويت رقابتپذيري اقتصاد
 .1گزارش��ي كه س��ازمان همكاري و توس��عهي اقتصادي در سال  2004ارايه داده اس��ت ،حكايت از آن دارد كه
در كش��ورهاي عضو اين س��ازمان ،گرايش آش��كاري نس��بت به حذف منافع و مصلحت عمومي به عنوان هدف يا
مبنايي براي كنار گذاشتن كارايي در اعمال قوانين رقابت وجود دارد؛ مقرراتي نيز كه در اين ارتباط هم چنان در
حقوق رقابت آنها موجود اس��ت ،به قوانيني متروك مبدل ش��دهاند .در اين گزارش همچنين آمده است كه تصور
كش��ورهايي كه به س��طح معيني از توس��عه دست يافتهاند ،بر اين است كه اس��تفادهي از حقوق رقابت براي ساير
اهداف ،كارآمد و مطلوب نيست (.)The Secretariat, 2004: 79
 .2ب��راي آگاه��ي از نظري كه منع اضرار به غي��ر ،عدالت رويهاي ،كارآيي اقتص��ادي و آزادي اقتصادي را در كنار
يكديگر به عنوان اهداف «سياست رقابتي» ايران ميداند؛ ر.ك( :رشوند 230 :1388 ،به بعد).
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فراهم نمايد.
افزون بر آنچه گفته ش��د ،مادهي « 1پيشنويس اليحهي قانون جامع تسهيل
رقابت و كنترل و جلوگيري از ش��كلگيري انحص��ارات» (ويرايش پنجم) كه در آبان
ماه  1383از س��وي معاونت برنامهريزي و بررسيهاي اقتصادي وزارت بازرگاني تهيه

ش��ده و مقررات فصل نهم قانون اجراي سياس��تهاي كلي اصل  44قانون اساسي نيز
ب��ه طور كلي بر اين پيشنويس تكيه دارد ،بيان ميكند« :هدف اين قانون حذف و يا
كنت��رل انحصار در فعاليتهاي تجاري ،منع رفتاره��اي ضد رقابتي از جمله رويههاي
محدودكننده و اعمال بازرگاني غيرمنصفانه و تسهيل رقابت به منظور افزايش كارايي
1
و رفاه اقتصادي ميباشد».
برخي نويس��ندگان با انتقاد از مقررات فصل نهم قانون اجراي سياس��تهاي
كل��ي اصل  44قانون اساس��ي ب��ه دليل فق��دان مقدمه و عدم تبيين ه��دف از وضع
آنه��ا و همچنين ،حذف بيدليل م��ادهي  1پيشنويس فوق ،هدف از مقررات رقابت
را در حقوق ايران به دو دس��ته تقس��يم نمودهاند :نخس��ت ،هدف نزديك دوگانه كه
مش��تمل اس��ت بر حذف يا كنترل انحصارات و منع رويههاي ضدرقابتي و نيز تسهيل
رقابت؛ و دوم ،هدف غايي كه عبارت است از افزايش كارايي و رفاه اقتصادي (عامري،
 .)143-144 :1389همچني��ن ،از منظر تدوينكنندگان اين پيشنويس جلوگيري از
اخالل در رقابت از ويژگيهاي اصلي آن بوده اس��ت (دفتر مطالعات اقتصادي:1384 ،
250؛ معاونت برنامهريزي .)222 :1383 ،بنابراين ،ترديدي نيس��ت كه منع رفتارهاي
ضدرقابتي و حذف و كنترل انحصارات از انگيزههاي اصلي تدوين قانون رقابت در ايران
است؛ اينها عنوان اهدافي مستقل و ذاتي را دارند 2.بايد توجه داشت كه جهتگيري
اعمال مقررات رقابت بايد در راس��تاي افزايش كارايي و رفاه اقتصادي باشد .مادهي 1
ياد ش��ده كه از حيث ذكر رفاه مصرفكنندگان بج��اي رفاه اقتصادي قابل انتقاد بود،
 .1در ويرايش اول اليحهي فوق (پيشنويس مقدماتي) كه در ارديبهش��ت  1383تدوين ش��د ،به صراحت تأمين
و تضمين منافع مصرفكنندگان به عنوان يكي از اهداف اليحه اعالم ش��ده بود؛ اين متن در مراحل بعدي حذف
گرديد.
 .2در بخش  1قانون مدل آنكتاد نيز كه مورد مراجعه تهيهكنندگان اليحهي وزارت بازرگاني بوده است ،به عنوان
هدف اين قانون آمده اس��ت« :كنترل يا محو توافق��ات و ترتيبات محدودكنندهي ميان بنگاهها و [كنترل يا محو]
ادغامها و تملكها يا سوءاس��تفادهي از موقعيتهاي مس��لط كه دسترس��ي به بازار و يا به طور ناروايي رقابت را
محدود ميكنند .»...
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در مصوبهي كميس��يون ويژهي اصل چهل چهارم مجلس شوراي اسالمي حذف شد.
همچني��ن بايد توجه داش��ت كه فصل نهم قانون اجراي سياس��تهاي كلي اصل 44
قانون اساس��ي« ،تسهيل رقابت و منع انحصار» نامگذاري ش��ده است؛ اين امر بيانگر
اهمي��ت ذات��ي نفس رقابت اس��ت .همچنين ،در مواد  44و  45اي��ن قانون كه اعمال
ضدرقابتي را برميش��مرند ،معيار ممنوعيت اين اعمال ،اخاللي دانس��ته ش��ده است
كه در نتيجهي آنها بر رقابت وارد ميش��ود .اين معي��ار در بند  20مادهي  1تعريف
ش��ده اس��ت؛ انحصار ،احتكار و تمركز ثروت از مؤلفههاي مهم احراز آن ميباشند .بر
اين اس��اس اصليترين و مهمترين هدف مق��ررات فصل نهم اين قانون حفظ رقابت و
جلوگيري از اخالل يا كاهش آن ميباش��د .از ظاهر عب��ارت اين مواد برميآيد كه در
مورد اعمال مش��مول مادهي  45مذكور ،اثر مخل بودن آنها بر رقابت امري مفروض
بوده و نيازمند اثبات نميباشد؛ در حاليكه نتيجهي اخالل اعمال موضوع مادهي ،44
در امر رقابت بايد به اثبات برسد .بنابراين ،مشمول قاعدهي متعارف و معقول محسوب
ميشوند .البته ،چندان نميتوان به اين ظهور اطمينان داشت.
ب) هر چند در فصل نهم قانون ياد شده يعني حقوق رقابت ايران ،به صراحت
از كاراي��ي و حمايت از منافع مصرفكنندگان س��خني به ميان نيامده اس��ت ،اما در
مصوبات زمينهس��از وضع اين مقررات ،به ويژه به كارايي اشاره شده است؛ بند  2شق
الف قس��مت (د) مصوبهي مجمع تش��خيص مصلحت نظام راجع به سياستهاي كلي
برنامهي خصوصيسازي كشور ،يكي از اهداف مهم واگذاري را ارتقاء كارايي اقتصادي
و بهرهوري منابع مادي و انساني و فنآوري ميداند .بند (ج) سياستهاي ابالغي مقام
معظم رهبري نيز مؤيد همين امر اس��ت 1.اين هدفگذاري بايد در تفس��ير و اجراي
مق��ررات رقابت ني��ز ،اعمال و مد نظر قرار گيرد .چرا كه مقررات رقابت يكي از مظاهر
سياس��تهاي كلي مذكور ميباش��ند .همچنان كه مادهي  1پيشنويس اليحه نيز به
صراحت از افزايش كارايي نام ميبرد.
همچني��ن در مقررات خاص حقوق رقابت ،يعني مواد فصل نهم قانون اجراي
 .1نامگ��ذاري س��الهاي اخير ب��ه عناوين «اصالح الگوي مص��رف»« ،تالش مضاعف و هم��ت مضاعف» و «جهاد
اقتص��ادي» ،به روش��ني بيانگر نگراني مس��ؤوالن مملكتي از ات�لاف منابع مادي و نيروي انس��اني يعني ناكارايي
تخصيصي و توليدي در نظام اقتصاد دولتي كش��ور اس��ت .لذا ،آش��كار اس��ت كه يكي از رسالتهاي مهم مقررات
رقابت ،جلوگيري از هدررفت منابع است.
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سياس��تهاي كل��ي اصل  44قانون اساس��ي ،به وي��ژه در مواد  44ت��ا  52اين قانون
ردپ��اي كاراي��ي و به تبع آن رفاه مصرفكنندگان در تعيي��ن اعمال ضدرقابتي از غير
آنه��ا ديده ميش��ود؛ در م��واد  44و  45مذكور قانونگذار از اخالل در رقابت س��خن
ميگويد؛ براي اجراي اين مقررات در عمل به نظريات اقتصادي راجع به كارايي و رفاه
مصرفكنندگان توس��ل خواهد شد؛ بيشتر ممنوعيتهاي موضوع بندهاي اين مواد با
توجه به اثر سوئي كه بر دو معيار فوق دارند ،قابل درك و توجيه ميباشند .براي مثال،
رويهه��اي موضوع بنده��اي  2 ،1و  6مادهي  44و بندهاي «الف»« ،د»« ،و»« ،ط» و
«ي» م��ادهي  45اين قانون كاهشدهندهي كارايي تخصيصي و توليدي و در نتيجه،
رفاه مصرفكنندگان ميباشند.
افزون بر آنچه گفته شد ،در بند  20مادهي  1قانون مذكور كه اخالل در رقابت
تعريف ش��ده اس��ت« ،اضرار به عموم» و به بيان اقتصادي« ،رفاه مصرفكنندگان» ،و
«كاه��ش مهارت و ابتكار در جامعه» يا همان «ناكارايي توليدي و پويا» از ضابطههاي
مهم احراز آن مفهوم دانس��ته ش��دهاس��ت .ضمن آن كه يكي از مصاديق «افساد در
اقتصاد» موضوع اين بند را ميتوان ناكارايي تخصيصي دانست.
آنچه گفته ش��د ،بدين معنا نيس��ت كه اهداف غيراقتصادي در حقوق رقابت
اي��ران جاي��ي ندارند .افزون بر آن كه در سياس��تهاي كلي اص��ل  44مصوب مجمع
تش��خيص مصلح��ت نظام و ابالغي مق��ام معظم رهب��ري و برنامهي چهارم توس��عه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نمونههايي از اين مقاصد ديده
ميشود ،در مقررات رقابت نيز اهميت آنها براي نظام اقتصادي انكارناپذير است .براي
مثال ،بند  3مادهي  ،44ش��ق  3بند «الف» ،بنده��اي «ب»« ،د» و «ط» مادهي 45
قانون اجراي سياس��تهاي كلي اصل  44قانون اساس��ي را ميتوان بر عدالت و انصاف
نيز مبتني دانس��ت .همچنين ،بندهاي «د»« ،و» و «ط» مادهي  ،45مواد  48 ،47و
 50قانون مذكور ،هدف حمايت از بنگاههاي كوچك و جلوگيري از تمركز بازار را نيز
در دس��تور كار خود دارند .يكي از اه��داف بند  2مادهي  48را نيز ميتوان حمايت از
اشتغال دانست .همچنين« ،تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص» و
«سلطهي اقتصادي بيگانه بر كشور» از جمله مالكهاي احراز اخالل در رقابت ،موضوع
بن��د  20مادهي  1اين قانون ،تعيين ش��دهاند؛ اينها ب��ه ترتيب از دغدغههاي عدالت
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توزيعي و قهرمانپروري ملي قانونگذار حكايت دارند .بنابراين ،ترديدي نيست كه در
حقوق رقابت ايران اهداف غيراقتصادي نيز مد نظر ميباش��ند؛ لذا ،در اجراي مقررات
آن ،بايد به اين مقاصد نيز توجه كافي داشت .تنها مسأله ،حل تعارضي است كه ممكن
اس��ت ميان ضابطههاي قانونگذار در بند  20مادهي  1قانون اجراي سياستهاي كلي
اصل  44قانون اساس��ي براي احراز اخالل در رقابت رخ دهد .همچنانكه گفته ش��د،
نميت��وان حك��م واحد و اليتغيري را براي همهي موارد ص��ادر كرد؛ بلكه بايد به نحو
مصداق��ي به بحث پرداخت .به قطع و يقين يافت��ن بهترين راهحل بر عهدهي رويهي
قضايي (شوراي رقابت) است؛ امري كه بايد بهتدريج و در هر مورد خاص ،بدان دست
يافت .اولويت و تقدم با «روح حقوق رقابت» است؛ مگر آن كه مصلحتي قوي و روشن
(تحليلهاي مبتني بر هزينه -فايده) ،امر ديگري را اقتضا كند؛ چرا كه توجه به اهداف
غيراقتصادي در اعمال مقررات حقوق رقابت بايد جنبهي استثنايي و موقتي داشته و
محدود به موارد مصرح قانوني شود تا حقوق رقابت از رسالت اصلي و فلسفهي وجودي
خ��ود دور نيفت��د .در هرحال ،اراي��هي ضابطههاي متنوع و مبهم از س��وي قانونگذار،
خواسته يا ناخواسته شوراي رقابت را در احراز موارد ضدرقابتي به صالحديد خود آزاد
گذاشته است .جنبهي مثبت چنين رويكردي آن است كه شوراي مذكور قادر است در
هر مورد ،با تكيه بر معيار مناسب و تفسير دلخواه از آن ،به مصلحت كشور عمل نموده
و مقررات فصل نهم را در راس��تاي منافع عمومي اجرا كند؛ اما اثر منفي آن نيز عدم
قطعيت بنگاهها در خصوص تطبيق يا عدم تطابق اَعمال خود بر مقررات رقابت كشور
و عدم قابليت پيشبيني دعاوي مطرح ش��ده در نزد ش��ورا ميباش��د .ب ه نظر ميرسد
ب��راي تعديل اين وضع و كاس��تن از ب��ار ابهام نحوهي اجراي مق��ررات رقابت ،تدوين
دستورالعملها و اصول راهنمايي در اين ارتباط از سوي شوراي عالي رقابت ،وفق بند
 3مادهي  58قانون اجراي سياستهاي كلي اصل  44قانون اساسي ضروري است.
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برآمد
از مجموع آنچه در اين نوشتار آمد ،نتايج زير مستفاد است:
ال��ف) در مورد اهداف حقوق رقابت ميان صاحبنظ��ران و نظامهاي حقوقي،
اتفاقنظر وجود ندارد .برخي از مكاتب اقتصادي نظير «مكتب ش��يكاگو» عقيده دارد
كه اهداف اقتصادي و منحص��را ً ارتقاء كارايي اقتصادي بايد تنها هدف مقررات رقابت
باش��د .پيگيري س��اير مقاصد بايد به قوانين ديگر واگذار ش��ود .قوانين رقابت وضع
ميش��وند تا از هدررفت منابع به هر بهانه و انگي��زهاي جلوگيري كنند و ضامن بقاي
تنها بنگاههاي كارآمد باشند .بنگاههايي كه نميتوانند از حداقل منابع ،حداكثر توليد
و با نازلترين قيمت را داشته باشند و قادر به نوآوري و ابداع نيز نيستند ،حق حيات
در بازارهاي رقابتي نداش��ته و شايس��تهي حمايت نميباشند .بنابراين ،بايد سرنوشت
آنه��ا را به خود ب��ازار و نيروهاي آن واگذار نمود؛ اما تعدادي ديگر همچون قائلين به
«مكت��ب هاروارد» ،در اياالت متحده آمريكا و «مکتب فرايبورگ» در اروپا ،برآنند كه
همچنان كه در كنار مسايل اقتصادي ،اهداف غيراقتصادي نيز زمينهساز بروز مقررات
رقاب��ت بودهاند ،در تفس��ير و اجراي مقررات مزبور ،آنها ني��ز بايد نقشآفريني كنند.
ب��ازار ،پديدهاي اجتماعي اس��ت؛ مديريت چنين پديدههايي تنها با توجه به مس��ايل
اقتصادي ميس��ر نيست .بويژه در كشورهاي در حال توسعه ،اهميت دغدغههايي چون
اش��تغالزايي ،عدال��ت توزيعي و حماي��ت از صنايع داخلي كمت��ر از كارايي اقتصادي
نيست؛ هرچند پيگيري آنها ،بخش معقولي از منابع جامعه را به خود مشغول كند.
ب) اهداف حقوق رقابت به شرايط اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و اجتماعي هر
نظام حقوقي بستگي دارند؛ ممكن است در نتيجهي تغيير شرايط ،اين اهداف از زماني
به زمان ديگر متقاوت بوده يا ترتيب اولويت ميان آنها دس��تخوش تغيير ش��ود .با
اينحال به طور كلي« ،روح حقوق رقابت» ،ثابت و عبارت است از «حفظ رقابت براي
افزايش كارايي اقتصادي به س��ود مصرفكنن��دگان» .بنابراين ،اصوالً مجريان مقررات
رقابت بايد قواعد آن را در اين راستا تحليل ،تفسير و اجرا نمايند.
ج) در نظ��ام حقوقي ايران نيز بايد اقدام��ات بنگاههاي اقتصادي كه برخالف
مس��ير فوق است ،ضدرقابتي تلقي ش��ود .بنابراين ،به هدف فوق بايد اعتباري برابر با
«اصل» داد؛ اهداف غيراقتصادي بايد تنها در موارد مصرح قانوني ،بهطور اس��تثنايي و
در مواردي كه مصلحت اقتضا ميكند ،به كار گرفته شوند.
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