
فصلنامــه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال چهارم / شمـــاره سیزدهم / زمستان 1401

195

Doi: 10.22034/MRAL.2021.539603.1199

rtajarlou@ut.ac.ir                                                   .عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران .*

تـاریخ پذیـرش: 1400.08.15تـاریخ ارســال: 1400.07.04
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چکیده
در ایــن مقالــه، تئوری هــای عمــده  موجــود در خصــوص مقــررات اقتصــادی ماننــد تئوری هــای   
منافــع عمومــی، تئوری هــای منافــع خصوصــی و تئوری هــای نهادگرایــان بــرای تبییــن مبانــی توجیهــی، 
ــت.  ــده اس ــی ش ــد و بررس ــران نق ــدگاه صاحب نظ ــررات از دی ــیس مق ــی تأس ــت و چگونگ ــدف، عل ه
ــوان  ــه عن ــی را ب ــررات دولت ــی، مق ــع عموم ــای مناف ــه تئوری ه ــد ک ــخص ش ــی مش ــن بررس در ای
شــیوه ای بــرای تأمیــن منافــع عمومــی، دســت یابی بــه کارآیــی بــازار و رفــع نارســایی های بــازار توجیــه 
ــه  ــای خــاص و ب ــوذ گروه ه ــال نف ــررات را ناشــی از اعم ــع خصوصــی، مق ــای مناف ــد. تئوری ه می کنن
ــت  ــد و آن را در جه ــود می بینن ــی خ ــع گروه ــن مناف ــرای تأمی ــاص ب ــای خ ــزار گروه ه ــوان اب عن
ــع خصوصــی  ــن نظــر اســت کــه مناف ــر ای ــز ب ــان نی ــد. تئوری هــای نهادگرای ــع عمومــی نمی دانن مناف
ــر  ــای وارد ب ــود. انتقاده ــه ش ــه کار گرفت ــررات ب ــری مق ــه کارگی ــا در ب ــش نهاده ــی  و نق و عموم
ــت. ــز اس ــررات متمرک ــای مق ــج و پی آمده ــات و نتای ــش مقام ــر نق ــر ب ــز بیش ت ــا نی ــن تئوری ه ای

پیشــنهاد مقالــه ایــن اســت کــه مفهــوم »منافــع عمومــی« بــا تعریفــی جدیــد و جامــع و بــا در نظــر 
گرفتــن همــه منافــع متعــارض بــه ویــژه نهادهــا و گروه هــا و نخبــگان اقتصــادی بازنگــری شــود و در 
مقابــل، ســاختارها و قواعــد نظارتــی دقیقــی بــرای جلوگیــری از رانت خــواری و انحصــار وضــع گــردد. 
ــر  ــای دیگ ــه از نظام ه ــا، ترجم ــماری از آن ه ــه ش ــران )ک ــود در ای ــررات موج ــری، مق ــن بازنگ در ای
اســت( بایــد مطابــق بــا شــرایط زمانــی، مکانــی و مطابــق ارزش هــای خــاص جامعــه مــا بازســازی شــود. 
ــاس  ــر اس ــح ب ــی صحی ــاد نظام ــا ایج ــت و ب ــای درس ــر مبن ــررات ب ــی مق ــن مبان ــا تبیی ــن ب هم چنی
ارزش هــای حقوقــی خــود بایــد اهــداف اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی امــروز کشــور بــرآورده گــردد.

کلیدواژه هــا: ناکامی های بازار، تئوری منافع عمومی مقررات، تئوری منافع خصوصــی مقررات، تئوری 
نهادگرایان از مقررات. 
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مقدمه
 صاحب نظــران حقوقــی و اقتصــادی در جهــان بــه تدویــن مقــررات بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای 
تنظیمــی توجــه نشــان داده انــد و ادبیــات قابــل توجهــی در ایــن زمینــه تولیــد شــده اســت. بــا ایــن 
حــال، در نظــام حقوقــی ایــران، هــر چنــد مقــررات بــه عنــوان ابــزار تنظیمــی در ســطحی گســترده بــه 

کار مــی رود، آثــار و ادبیــات حقوقــی قابــل توجهــی پدیــد نیامــده اســت.
بدیهــی اســت دولــت بــرای ایفــای نقــش خــود در تنظیــم مناســبات اقتصــادی و اجتماعــی، نیازمند 
ــی  ــد حقوق ــزار کارآم ــن اب ــوان مهم تری ــه عن ــررات ب ــروزه مق ــد و اثربخــش اســت. ام ــای کارآم ابزاره
دولــت بــرای ایفــای وظایفــش بــه کار مــی رود. بــا توجــه بــه گســتردگی وظایــف و اهــداف دولــت و نظــر 
ــی  ــای تخصص ــژه زمینه ه ــه وی ــا ب ــه زمینه ه ــون در هم ــن قان ــی تدوی ــذار، توانای ــه قانون گ ــه این ک ب
ــی را  ــذاری تکمیل ــی از قانون گ ــوان نوع ــه عن ــررات ب ــن مق ــه مجــوز تدوی ــل این ک ــه دلی ــدارد و ب را ن
دولــت صــادر می کنــد تــا قانون گــذاری اولیــه بــه طــور صحیــح اجــرا شــود، بررســی مبانــی توجیهــی 
مقــررات و این کــه چــرا مقــررات ایجــاد شــده اند و چــه اهدافــی را بایــد دنبــال کننــد، اهمیــت زیــادی 

دارد. 
ــح  ــازی صحی ــد در بنیان س ــررات می توان ــر مق ــم ب ــای حاک ــه تئوری ه ــوط ب ــات مرب ــی ادبی بررس
مقــررات نقشــی مهــم ایفــا کنــد و در امــکان بازنگــری مقــررات و تأســیس نهادهــای مقررات گــذار و 
تدویــن و بــه کارگیــری آن مؤثــر باشــد. نظریه هــای زیــادی در خصــوص چرایــی مقــررات ارائــه شــده 
ــوری  ــی تئ ــده یعن ــروه عم ــررات در ســه گ ــه مق ــوط ب ــای مرب ــه، دیدگاه ه ــن مقال ــی در ای اســت، ول

ــان نقــد و بررســی می شــود. منافــع عمومــی، تئــوری منافــع خصوصــی و تئــوری نهادگرای

گفتار اول. کلیات

بند اول. تعریف مقررات
در ادبیــات حقوقــی و اقتصــادی، تعریــف دقیــق و معینــی بــرای مقــررات ارائه نشــده اســت. محققان 
تــاش کرده انــد تعریف هایــی بــرای مقــررات ارائــه دهنــد. مثــًا گفتــه می شــود مقــررات بــه معنــای 
ــرای تأمیــن اهــداف سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی اســت. افــراد و  به کارگیــری ابزارهــای حقوقــی ب
ــًا  ــد. مث ــت کنن ــی را رعای ــوند محدودیت های ــزم می ش ــت مل ــررات حکوم ــیله مق ــه وس ــازمان ها ب س
شــرکت ها ملــزم می شــوند قیمت هــای معینــی را رعایــت کننــد، کاالهایــی خــاص را تهیــه کننــد، از 
تولیــد کاالهــای خاصــی بپرهیزنــد، تکنیك هــای خاصــی را در رونــد تولیــد بــه کار گیرنــد یــا ملــزم بــه 
پرداخــت حداقــل دســت مزد باشــند. مجازات هــا ممکــن اســت نقــدی، حبــس، حکــم علیــه اقدامــات 

خــاص و توقــف تجــارت باشــد. 

بررسی تئوری های حاکم بر مقررات 
دولتی در حقوق عمومی اقتصادی
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بند دوم. تئوری مقررات
ــه  ــررات ب ــرا مق ــه چ ــورد این ک ــت در م ــی اس ــده  و فرضیه های ــری از ای ــك س ــررات، ی ــوری مق تئ
وجــود آمدنــد؟ چــه بازیگرانــی در پیدایــش آن نقــش دارنــد؟ چــه عکس العمل هایــی میــان بازیگــران 

تنظیمــی وجــود دارد؟
ــر  ــررات، فرات ــدن مق ــود آم ــه وج ــی ب ــه چرای ــرای پاســخ گویی ب ــد ب صاحب نظــران ســعی کرده ان
ــز  ــی نی ــوم سیاســی، اقتصــادی و اجتماع ــه عل ــای میان رشــته ای از جمل ــر گرایش ه ــوق، از دیگ از حق
ــررات وجــود  ــد. دیدگاه هــای مختلفــی بیــن صاحب نظــران در خصــوص تئوری هــای مق اســتفاده کنن
ــرد.  ــه ک ــی توج ــده اساس ــه دو ای ــد ب ــوص بای ــن خص ــود در ای ــی موج ــات علم ــرای درك ادبی دارد. ب
ــاالن  ــن فع ــی را بی ــی خط  مش ــد نوع ــعی کرده ان ــا س ــی تئوری ه ــد برخ ــر می آی ــه نظ ــه ب اول این ک
عمومــی و خصوصــی و نهادهــا ترســیم کننــد، در حالــی کــه برخــی تئوری هــا چنیــن تاشــی نکرده انــد 
ــل نشــده اند. دوم این کــه برخــی اصــًا در چارچــوب عوامــل  و بیــن تئوری هــا و عملیــات تمایــزی قائ
و اهــداف اقتصــادی متمرکــز شــده اند، امــا برخــی دیگــر در دایــره ای وســیع تر بــه تحقیــق پرداختنــد 
ــه  ــد ب ــر می آی ــه نظ ــد. ب ــه کردن ــز توج ــررات نی ــکیل دهنده مق ــی تش ــل سیاس ــداف و عوام ــه اه و ب
ارزش هــا، عاقه مندی هــا و معیارهایــی کــه معمــواًل حقوق دانــان تأکیــد دارنــد و در تفســیر و تشــریح 

ــر توجــه شــده اســت.1 ــد، کم ت ــه کار می برن ــررات ب ــش مق پیدای
ــوع مقــررات اقتصــادی  تئوری هایــی کــه در خصــوص مقــررات مطــرح شــده اند، معمــواًل هــر دو ن
ــل شــده اند.2 مقــررات  ــز قائ ــد و بیــن مقــررات اقتصــادی و اجتماعــی تمای و اجتماعــی را دربرمی گیرن

ــوع از مقــررات را شــامل می شــوند:  اقتصــادی دو ن
یــک ـ مقــررات ســاختاری: بــرای تنظیــم ســاختار بــازار بــه کار مــی رود، مثــل محدودیــت بــر ورود و 
خــروج و مقــررات علیــه اشــخاصی کــه بــدون داشــتن مجــوز رســمی مشــغول خدمــات حرفه ای هســتند. 
دو ـ مقــررات رفتــاری: بــرای تنظیــم رفتــار در بــازار اســت، ماننــد کنتــرل قیمــت، مقــررات مربــوط 

بــه تبلیغــات و حداقــل اســتانداردها.3
ــت محــدود و  ــا رقاب ــازار ب ــی و ســاختار ب ــای طبیع ــورد انحصاره ــًا در م ــررات اقتصــادی عمدت مق
ــط زیســت، شــرایط کار و  ــای محی ــی در زمینه ه ــررات اجتماع ــه می شــود. مق ــه کار گرفت گســترده ب

1-Bronwen Morgan and Karen Yeung, An Introduction to Law and Regulation,Text and Materials, Cambridge Uni-

versity Press 2007, p.16

 2-Viscusi, W. Kip, Vernon, John M. and Harrington, Joseph E. Jr, Economic of regulation and antitrust, Cambridge: 

MA MIT Press, 1996

3-Kay, John A. and John S. Vickers, Regulatory Reform: An Appraisal, in: Majone, Giandomenico (ed.), Deregula-

 tion or Re-regulation, London: Pinter Publishers, 1990, pp. 223-251
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ــی رود.1 ــه کار م ــده ب ــت از مصرف کنن حمای
ــده اند.  ــك ش ــاری تفکی ــی و هنج ــای اثبات ــه تئوری ه ــادی ب ــررات اقتص ــای مق ــن تئوری ه هم چنی
تئوری هــای مقــررات اثباتــی بــه توضیــح اقتصــادی مقــررات و پی آمدهــای اقتصــادی مقــررات 
ــود و  ــی و س ــن کارآی ــت ای ــررات و مطلوبی ــی مق ــاری، کارآی ــررات هنج ــای مق ــردازد و تئوری ه می پ
ــی کــه مقــررات  ــه هزینه های ــه و تحلیــل می کننــد. از جمل هزینــه ابزارهــا و قواعــد تنظیمــی را تجزی
ــه هزینــه ایجــاد، اجــرا، حفــظ و تغییــرات مقــررات اشــاره کــرد و منافــع مقــررات  ــد، می تــوان ب دارن

ــد.2 ــدود باش ــع مح ــری مناب ــی و به کارگی ــاح در کارآی ــامل اص ــد ش می توان
تئوری هــای مقــررات معمــواًل بــه ســه نــوع عمــده تقســیم می شــود: تئوری هــای منافــع عمومــی،3 
ــدی  ــا در تاشــند رون ــن تئوری ه ــان.5 همــه ای ــع خصوصــی4 و تئوری هــای نهادگرای تئوری هــای مناف
ــه  ــور ک ــان ط ــود. هم ــاص می ش ــی خ ــام تنظیم ــک نظ ــری ی ــبب به کارگی ــه س ــد ک ــان بدهن را نش
مقــررات اساســًا بــه عنــوان دخالــت دولــت در اقتصــاد بــه وســیله  ایجــاد اعمــال قواعــد حقوقــی فهمیده 
ــه آن را  ــوط ب ــای مرب ــی معیاره ــی و چرای ــح، چگونگ ــام توضی ــررات در مق ــای مق ــود، تئوری ه می ش
ــی  ــت و چگونگ ــی از عل ــع خصوص ــای مناف ــی و تئوری ه ــع عموم ــای مناف ــد. تئوری ه ــان می کنن بی

ــر رفتــار فعــاالن خصوصــی بحــث می کننــد.6 مقــررات توســط حکومت هــا و حاکــم کــردن آن هــا ب
ــی  ــت تلق ــوب دول ــی مص ــد حقوق ــوان قواع ــه عن ــررات ب ــه مق ــت ک ــوم اس ــنتی مرس ــور س ــه ط ب
می شــوند، امــا تجربــه نشــان داده اســت کــه فعــاالن خصوصــی و غیــر دولتــی نیــز در ایجــاد و به کارگیری 
ــرای  ــذاران ب ــزار قانون گ ــوان اب ــه عن ــررات را ب ــی، مق ــع عموم ــای مناف ــد. تئوری ه ــش دارن ــررات نق مق
تأمیــن و تشــویق رفــاه عمومــی جامعــه می بیننــد. تئوری هــای منافــع خصوصــی مقــررات در خصــوص 
ــع  ــداف و مناف ــال اه ــه دنب ــذاران ب ــوند و قانون گ ــع می ش ــی وض ــع عموم ــرای مناف ــررات ب ــه مق این ک
عمومــی هســتند، تردیــد دارنــد و آن را ناشــی از فشــار گروه هــای خصوصــی و در جهــت منافــع گروه هــا 
می داننــد. بــه بــاور تئوری هــای نهادگرایــان، فعــاالن دولتــی و غیــر دولتــی در تعقیــب منافــع عمومــی و 

خصوصــی در چهارچــوب نظام هــای تنظیمــی، وابســتگی متقابلــی بــه هــم دارنــد.
ــوری  ــد. تئ ــود می آی ــه وج ــررات ب ــرا مق ــه چ ــت ک ــن اس ــال ای ــه دنب ــا ب ــن تئوری ه ــی از ای یک
ــع  ــای مناف ــًا تئوری ه ــد. مث ــب کنن ــد تعقی ــررات بای ــه مق ــد ک ــخص می کن ــی را مش ــر، اهداف دیگ

1-Johan den Hertog, “Genearl theories of regulation” Economic Institute/ CLAV, Utrecht University, 1999, p.224.

2-ibid.

 3-Public interest theories of regulation .

4-Private interest theories of regulation or Capture theory. 

5-Institutionalist theories of regulation.

 6-Bronwen, Morgan and Karen Yeung, An Introduction to Law and Regulation, Text and Materials, Cambridge

 University Press, 2007, p.17
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ــد؛  ــازار بدان ــی ب ــه ناکام ــررات را پاســخی »درســت«1 ب ــش مق ــررات ممکــن اســت پیدای ــی مق عموم
ــد.  ــب کن ــی اقتصــادی را تعقی ــه کارآی ــد هــدف دســت یابی ب ــا بای ــق نظــر آن ه ــررات مطاب چــون مق
ــای  ــار گروه ه ــه فش ــررات را نتیج ــش مق ــی، پیدای ــع خصوص ــای مناف ــی تئوری ه ــل، برخ در مقاب
ذی نفــع خصوصــی می دانــد کــه هدفشــان، تأمیــن منافــع خودشــان اســت. هم چنیــن برخــی 
طرفــداران تئوری هــای خصوصــی مقــررات بــه دنبــال ارزیابــی ایــن مســئله هســتند کــه آیــا مقــررات، 

ــه.  ــا ن ــد ی ــرآورده می کنن ــم ب ــی اقتصــادی را ه ــدف کارآی ه
ــتوری  ــی، دس ــع عموم ــای مناف ــت تئوری ه ــوان گف ــه نمی ت ــد ک ــان می ده ــا نش ــال ه ــن مث ای
)تجویــزی(2 و تئوری هــای منافــع خصوصــی، توصیفــی3 هســتند. امــکان طبقه بنــدی همــه تئوری هــای 
ــوان  ــه عن ــع خصوصــی ب ــای مناف ــه تئوری ه ــتوری( و هم ــزی )دس ــوان تجوی ــه عن ــی ب ــع عموم مناف
توصیفــی مشــکل اســت و بــه طــور دقیــق، نمی تــوان مرزبنــدی دقیقــی بیــن ایــن دو نظریــه ترســیم 

کــرد. نظریــه ســوم یعنــی نهادگرایــان هــم همیــن ویژگــی را دارنــد. 

گفتار دوم. تئوری  منافع عمومی مقررات
ایــن تئــوری از جنبــه هــدف منافــع عمومــی بــه مقــررات نــگاه می کنــد. در ایــن تئــوری، منافــع 
ــد. در بســیاری از  ــرای کاالهــای جمعــی و فــردی دی ــع محــدود ب ــوان در توزیــع مناب عمومــی را می ت
ــگ  ــازار هماهن ــم های ب ــا مکانیس ــادی ب ــّد زی ــا ح ــم ت ــع ک ــع مناب ــی، توزی ــادی غرب ــای اقتص نظام ه
ــی در  ــه کارآی ــت یابی ب ــیوه های دس ــی از ش ــی، یک ــررات دولت ــر، مق ــن نظ ــق ای ــت.4 مطاب ــده اس ش
توزیــع منابــع اســت. مطابــق تئــوری منافــع عمومــی، مقــررات دولتــی، ابــزاری اســت بــرای چیرگــی 
ــازار و  ــوازن ب ــرد نامت ــت، عملک ــت نادرس ــا رقاب ــار ی ــی، انحص ــوارض بیرون ــازار، ع ــای ب ــر ناکامی ه ب
ــریع  ــظ و تس ــهیل، حف ــا تس ــع را ب ــوان توزی ــررات می ت ــا مق ــس ب ــازار. پ ــوب ب ــای نامطل پی آمده

ــازار اصــاح کــرد.  فعالیــت ب
مطابــق ایــن نظــر، مبادلــه کاالهــا و تضمیــن حقــوق امــوال و اجــرای قــرارداد در نظــام جمعــی و 
ــردی و خصوصــی ســازمان دهی می شــود و هزینه هــای معامــات  ــر از نظــام ف ــر و کارآت ــی، بهت عموم
ــه دو گــروه تقســیم می شــوند: گروهــی کــه  ــه طــور کلــی، ایــن تئوری هــا ب ــد. ب ــازار کاهــش می یاب ب
ــی  ــه کارآی ــت یابی ب ــی را دس ــررات تنظیم ــداف مق ــد و اه ــه  دارن ــادی توج ــی اقتص ــه کارآی ــًا ب صرف

ــد.  ــال می کنن ــز دنب ــداف سیاســی را نی ــر، اه ــروه دیگ ــد و گ اقتصــادی می دانن

1-Correct.

2-Prescriptive.

3-Explanatory.

 4-Arrow, Kenneth J., ‘the potentials and limits of the market in resource allocation’, Feiwel, G. R. (ed), in: issues in

contemporary micro economical welfare, London: the Macmillan press, 1985, pp.107-124
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بند اول. برداشت های اقتصادی رفاهی
ــاده،  ــی س ــه عبارت ــت. ب ــده اس ــناخته ش ــروف و ش ــی، مع ــع عموم ــه  مناف ــادی نظری ــدل اقتص م
ــا عنــوان  ــازار اســت کــه ب ــه معایبــی در ب ایــن برداشــت پیشــنهاد می کنــد کــه مقــررات در پاســخ ب
ــاه عمومــی و در نتیجــه،  ــازار موجــب رف ــازار« شــناخته می شــود. اصــاح نارســایی های ب »نارســایی ب
ــده  ــد، نماین ــع می کنن ــررات را وض ــه مق ــخاصی ک ــن، اش ــود. بنابرای ــی می ش ــع عموم ــظ مناف حف
منافــع عمومــی هســتند. نارســایی بــازار شــامل انحصــار و دیگــر رفتارهــای ضــد رقابــت، عــوارض ســوء 
خارجــی، ناممکــن بــودن بــرآوردن کاالهــای عمومــی و اطاعــات ناقــص یــا نامتقــارن در بــازار اســت. 
آنتونــی اوگــوس در اثــر خــود بــه نــام »مقــررات« می گویــد: »مقــررات بــه عنــوان ضــرورت اعمــال 
ــا عمــوم را از شــر رفتارهــای  ــازار اســت ت ــرای حــل ناکامی هــای ب ــت ب قــدرت جمعــی از طریــق دول
ــای  ــار و پی آمده ــا آث ــی ی ــادی خصوص ــای اقتص ــتفاده قدرت ه ــوء اس ــرب، س ــت مخ ــاری، رقاب انحص
ــن  ــررات از ای ــی می شــود. مق ــع عموم ــف مناف ــل موجــب تضعی ــن عوام ــد. ای ــت کن ــوب مواظب نامطل
ــه آن کار  ــادر ب ــازار ق ــه ب ــد ک ــی را می کن ــی، کارهای ــام تنظیم ــه نظ ــود ک ــه می ش ــز توجی ــت نی جه
ــع عمومــی  ــه بخواهــد فهرســت جامعــی از اهــداف تئوری هــای مناف ــه تاشــی ک نیســت. ... هــر گون
را تنظیــم کنــد کــه قــادر بــه توجیــه مقــررات باشــد، ناموفــق خواهــد بــود. آن چــه منافــع عمومــی را 
ــه یــك جامعــه خــاص متفــاوت  ــوط ب ــق زمــان، مــکان و ارزش هــای خــاص مرب ایجــاد می کنــد، مطاب
اســت. پــس اهــداف اقتصــادی منافــع عمومــی در مطالــب و نوشــته های غربــی بیش تــر بیانگــر دالیــل 

ــی اســت«.1 ــر اســاس ویژگی هــای خــاص جوامــع غرب وضــع مقــررات ب

بند دوم. تئوری های منافع عمومی و نارسایی های بازار
ــن  ــررات، ای ــا مق ــه ب ــت ک ــایی هایی اس ــازار دارای نارس ــی، ب ــع عموم ــای مناف ــق تئوری ه مطاب
ــرد: ــاره ک ــوان اش ــا می ت ــن مورده ــه ای ــایی ها ب ــن نارس ــه ای ــود. از جمل ــرف می ش ــایی ها برط نارس

الف(نامتوازن بودن بازار
نبــود تــوازن در عملکــرد بــازار یکــی از مشــکاتی اســت کــه موجــب ناکامــی بــازار می شــود و مقــررات، 
قابلیــت حــل ایــن مشــکل را دارد و در ایجــاد ثبــات و تــوازن بــازار نقــش کمکــی دارد. معمــواًل نبــود تــوازن 
در اقتصــادی کــه بازارهــای جــدا از هــم دارد، اتفــاق می افتــد. در بازارهــای جــدا از هــم و مجــزا، رقابــت 
ــدون وجــود تقاضــا اتفــاق  ــازار ب ــه خاطــر انباشــت کاال در ب ــر ب ــد. ایــن وضعیــت بیش ت ــه وجــود می آی ب

می افتــد. بــا رفــع ایــن مشــکل )یعنــی انباشــت کاالی بــدون تقاضــا(، کارآیــی بــه وجــود می آیــد. 

1-Ogus, Anthony, Regulation: Legal, Form and Economic Theory, Oxford: Hart Publishing, 2004, p. 73
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ــه تنهــا موجــب پاییــن آمــدن ســطح قیمت هــا می شــود، بلکــه موجــب نوســان  رقابــت مخــرب ن
گســترده قیمت هــا نیــز می شــود، بــه طــوری کــه باعــث ســردرگمی تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان 
ــت  ــت، رقاب ــد. در نهای ــم بگیرن ــان داشــته باشــند و درســت تصمی ــد اطمین ــرا نمی توانن ــردد؛ زی می گ

فاحــش و مخــرب موجــب می شــود ایمنــی و کیفیــت کاالهــا پاییــن بیایــد.1
ــی در چرخــش  تجــاری هــم می شــود یعنــی دوره افزایــش  ــازار موجــب بی ثبات ــودن ب ــوازن ب نامت
ــی چرخــش تجــاری را  ــر و نوســان اســت و بی ثبات ــب در تغیی ــای اقتصــادی، مرت و کاهــش فعالیت ه
موجــب می شــود. بــرای ثبــات چرخــش اقتصــادی الزم اســت از کاهــش تولیــد و اشــتغال در گروه هــای 
اجتماعــی اثرگــذار جلوگیــری شــود. معمــواًل بــرای ثبــات چرخــش اقتصــادی، از سیاســت های تجــاری، 

ابزارهــای بودجــه و پولــی اســتفاده می شــود. 

ب( نارسایی های اطالعات )اطالعات ناقص یا نامتقارن در بازار( 
ــوص  ــازار در خص ــوازن ب ــرد نامت ــاروا و عملک ــت ن ــکل رقاب ــر مش ــاوه ب ــی ع ــع عموم ــوری مناف تئ
ــازار ممکــن اســت ناشــی از نارســایی های  ــازار نیــز توضیــح می دهــد. ناکامــی ب نارســایی اطاعــات در ب
ــد  ــودن تولی ــر ب ــا و امکان ناپذی ــدات کااله ــب تولی ــوارض نامناس ــات و ع ــای معام ــات و هزینه ه اطاع
کاالهــای عمومــی باشــد. در همــه ایــن مــوارد، مقــررات می توانــد کارآیــی اقتصــادی بــازار را اصــاح کنــد. 
ــه قیمت هــا،  ــازار، اطاعــات پنهــان و توزیــع ناهمگــون اطاعــات راجــع ب مشــکل ایــن اســت کــه در ب
ــد کاالی  ــت نمی توانن ــای باکیفی ــدگان کااله ــی تولیدکنن ــود دارد. وقت ــا وج ــت  کااله ــا و کیفی کّمیت ه
خــود را بــه قیمــت مناســب در بــازار بفروشــند، عمــًا کاالهــای بــا کیفیــت پاییــن خریــداری می شــود و 
کاالهــای باکیفیــت در بــازار می ماننــد.2 در ایــن رونــد، »انتخــاب نامطلــوب«2 اتفــاق می افتــد کــه از نبــود 
اطاعــات درســت در بــازار اتفــاق می افتــد. هم چنیــن توزیــع ناهمگــون اطاعــات موجــب ضــرر معنــوی4 

در اجــرای قراردادهــا می شــود یعنــی طرفیــن از اطاعــات خــود ســوء اســتفاده می کننــد.5
ــا و  ــد گواهی ه ــائلی مانن ــوان در مس ــوی« را می ت ــرر معن ــوب« و »ض ــاب نامطل ــکل »انتخ دو مش
مجوزهــا و دیگــر مقــررات تجــاری بــرای گروه هــای حرفــه ای ماننــد ســازندگان ســاختمان و آرایشــگرها 
ــازار بیمــه زیــاد اتفــاق می افتــد.  توضیــح داد. مشــکات »انتخــاب نامطلــوب« و »ضــرر معنــوی« در ب

 1-Kahn, Alfred E., The Economics of Regulation: Principles and Institutions, Cambridge: MA, MIT Press, 1988,

pp. 559 and172-178

2-Akerlof, George A,‘The Markets for ‘Lemons’: Qualitative Uncertainty and the Market, Mechanism’, 84 Quarter-

   ly Journal of Economics, 1970, pp.488-500

3-Adverse Selection.

4-Moral hazard.

 5-Leland, Hayne E., ‘Quacks, Lemons, and Licensing: A Theory of Minimum Quality Standards’, 87 Journal of

Political Economy, 1979, pp.1325-1346
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مثــًا بیمه گــران هــر چنــد ممکــن اســت اطاعــات خوبــی در خصــوص خطرهــا داشــته باشــند، امــا 
ــه کیفیــت خدمات  دهــی شــعبه های بیمــه نداشــته باشــند.1 ــی راجــع ب ــات خوب اطاع

ــازار هم چنیــن ممکــن اســت ناشــی از هزینــه جســت وجوی کاال باشــد، ماننــد مــواردی  نواقــص ب
کــه مصرف کننــدگان بــه اطاعــات مربــوط بــه کاالهــا دسترســی نداشــته باشــند. بدیهــی اســت اگــر 
قواعــد و مقرراتــی بــرای تعییــن قیمــت و کیفیــت کاالهــا معیــن شــده باشــد، هزینــه جســت وجو هــم 
کــم می شــود. از طرفــی، بــا محــدود یــا ممنــوع کــردن تبلیغــات، هزینــه معامــات کم تــر می گــردد. 
در ضمــن، ایجــاد قواعــد و مقــررات در خصــوص در دســترس قــرار دادن اطاعــات و مقــررات ممنوعیــت 
و ایجــاد ابزارهــای ضمانــت اجــرای بــرای ایــن ممنوعیــت موجــب کاهــش هزینــه معامــات می شــود.6

ج( عوارض بیرونی3
عــوارض بیرونــی تولیــدات موجــب افزایــش هزینه هــای معامــات می شــود. دولــت بــرای 
جلوگیــری از عــوارض بیرونــی بــا ابــزار مقــررات، اثــرات خارجــی را درونــی می کنــد. عــوارض بیرونــی 
وقتــی بــه وجــود می آیــد کــه یــک بنــگاه یــا فــرد، فعالیتــی را انجــام می دهــد کــه بــه طــور مســتقیم 
ــی  ــه ازای آن، پول ــی ب ــذارد، ول ــی( می گ ــا منف ــت ی ــر )مثب ــر( اث ــرد دیگ ــا ف ــگاه ی ــران )بن ــر دیگ ب
پرداخــت یــا دریافــت نمی کنــد. بــه ایــن معنــی کــه فــرد یــا بنــگاه ایجادکننــده اثــر جانبــی هزینه هــا 

ــد.4 ــن عمــل را در محاســبات خــود وارد نمی کن ــع ناشــی از ای ــا مناف ی
در اقتصــاد، عــوارض بیرونــی، هزینــه یــا نفعــی اســت کــه بــر طرفــی اثــر می گــذارد کــه هیــچ گونــه 
اختیــاری در انتخــاب آن هزینــه یــا ســود نــدارد.5 بــرای مثــال، فعالیت هــای صنعتــی کــه موجــب آلودگــی 
ــه  ــی ک ــد. در حال ــل می کن ــه تحمی ــر کل جامع ــامت را ب ــازی و س ــای پاک س ــود، هزینه ه ــوا می ش ه
همســایگان یــک شــخص تصمیــم می گیرنــد خانــه خــود را بــه سیســتم ضــد آتــش مجهــز کننــد، ممکــن 
اســت ایــن شــخص از کاهــش خطــر گســترش احتمالــی آتــش بــه خانــه اش ســود ببــرد. تولیدکننــده در 
صــورت ایجــاد آلودگــی، ملــزم بــه پرداخــت هزینه هــای ناشــی از آن می شــود. اگــر منافــع جانبــی نظیــر 

 1-Rothschild, Michael and Stiglitz, Joseph E.,‘Equilibrium in Competitive Insurance Markets’, 90 Quarterly Journal

 of Economics, 1976, p. 639

 2-Barzel, Yoram,‘Transaction Costs: Are They Just Costs?’, 141 Journal of Institutional and Theoretical Economics,  

 1985, p.5

3-Externalities.

4-www.wikipidia.com .

 5-Buchanan, James and Wm. Craig Stubblebine, “Externality”, Economica, Vol.29, No. 116,  November 1962, p. 371
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ایمنــی عمومــی وجــود داشــته و تولیدکننــده، دریافتــی از ایــن بابــت داشــته باشــد، بــر فعالیت هــای تجاری 
ــه  خــود خواهــد افــزود. اگــر اثرهــای جانبــی نظیــر آلودگــی وجــود داشــته باشــد و تولیدکننــده ملــزم ب
پرداخــت هزینه هــای اجتماعــی بشــود، تولیــد را بیش تــر نمی کنــد. هم چنیــن اگــر تولیدکننــده، اثرهــای 
مثبــت یعنــی نفــع ماننــد ایمنــی عمومــی را فراهــم کنــد، بــه طــور طبیعــی اگر بابــت ایجــاد منافــع چیزی 

دریافــت کنــد، می توانــد بیش تــر بــه انجــام دادن ایــن گونــه اقدامــات تشــویق شــود.1
ــرای اجتمــاع دارد، اگــر  ــا مثبــت ب ــی منفــی ی ــی کــه تولیــد آن، اثرات ــن، در مــورد کاالهای بنابرای
قیمت هــای بــازار تنظیــم نشــده باشــد، هزینه هــای اجتماعــی و منافــع معامــات مشــخص نمی شــود. 
در چنیــن مــواردی، دولــت می توانــد بــا وضــع مقــررات، اثــرات خارجــی را درونــی بکنــد.2 نمونه هایــی 
ــی  ــی و آلودگ ــواد غذای ــا، م ــر اتومبیل ه ــواردی نظی ــرای م ــی ب ــررات ایمن ــد از مق ــررات عبارتن از مق

صوتــی هواپیماهــا.3
ــه نظــر می آیــد  در تحقیقــات اخیــر، بحــث عــوارض درونــی جایــگاه مهمــی پیــدا کــرده اســت. ب
افزایــش  پیچیدگــی تکنولــوژی و جامعــه امروزیــن، اثــرات جانبــی فزاینــده ای را ایجــاد کــرده اســت کــه 
ــی  ــی را ضــروری می ســازد. بحــث عــوارض بیرون ــی از عــوارض بیرون ــدارک و تهیــه فهرســتی طوالن ت

ــک اهمیــت دارد.  هــم از نظــر سیاســت گذاری و تئوری
ــد انجــام نمی شــود، بلکــه دو نتیجــه  ــن قیمــت، معامــات مفی ــت در ســازوکار تعیی ــدون دخال  ب
حاصــل می شــود: اول این کــه فعــاالن بــازار، خودشــان، قــادر بــه حــذف ناکارآمــدی مربــوط نیســتند. 
پــس ایــن وضعیــت، اقــدام فــوری حکومــت را ضــروری می ســازد. دوم این کــه از نظــر تئــوری، اقــدام 
معقــول بــرای دولــت ایــن اســت کــه نماینــدگان اقتصــادی بــازار را از طریــق ایجــاد رویه هــای مناســب 

ملــزم کنــد اثــرات جانبــی را هــم در تولیــدات خــود در نظــر بگیرنــد.4

 1-Laffont, J. J., “Externalities”, In The New Palgrave Dictionary of Economics, S. N. Durlauf and L. E. Blume (Ed.)

 Second Edition, 2008; Kenneth J. Arrow,  “The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice

 market Allocations,” in Analysis and Evaluation of Public Expenditures: The PPP System. ـ of Market versus Non

Washington D.C.: Joint Economic Committee of Congress, 1969, pp. 1-16

 2-Gruenspecht, Howard K. and Lave, L.B, ‘The Economics of Health, Safety and Environmental Regulation’, in

Schmalensee, Richard and Willig, Robert D. (eds), Handbook of Industrial Organization II, Amsterdam: North Hol-

 land, 1989, P. 1508

 3-Carl J. Dahlman, “The Problem of Externality”, Journal of Law and Economics, Vol. 22, No. 1, Apr. 1979, p.

    141-142

4-op.cit, p. 143 .  
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د( کاالهای عمومی
بــازار در تولیــد کاالهــای عمومــی،1 نــاکام اســت. کاالهــای عمومــی شــامل نظــم عمومــی، دفــاع، 
ــروزه،  ــای ســنتی و گذشــته آن( و ام ــه معن ــون )ب ــو و تلویزی ــا، رادی ــنایی خیابان ه ــرق، روش ــد ب تولی
برخــی خدمــات عمومــی ماننــد آموزشــی، بهداشــتی، حمــل و نقــل، پارك هاســت.2 اگــر بــازار قــادر بــه 
تولیــد ایــن کاالهــا نباشــد، مقــررات حکومتــی بــرای ایجــاد کاالهــای عمومــی و اســتفاده بهینــه از منابع 
ــه پرداخــت  ــر ب ــه حاض ــردن اشــخاصی ک ــه مســتثنی ک ــون اول این ک اقتصــادی ضــروری اســت؛ چ
هزینــه مصــرف کاالهــای عمومــی نیســتند، ناممکــن یــا خیلــی پرهزینــه اســت. دوم این کــه مصــرف 

ایــن گونــه کاالهــا توســط یــك شــخص بــه هزینــه شــخص دیگــری امکان پذیــر نیســت.3

هـ( نتایج نامطلوب بازار4
تئــوری منافــع عمومــی، جلوگیــری و اصــاح نتایــج نامطلــوب بــازار را نیــز توجیــه می کنــد. در یــك 
بــازار رقابتــی، شــرکت کنندگان در یــك جریــان فعالیــت اقتصــادی، اگــر موّلــد باشــند، تشــویق می شــوند، 
ــع کاال باعــث  ــع مجــدد و توزی ــا توزی ــد ب ــازار نمی توان ــوب باشــد. ب ــازار ممکــن اســت نامطل ــن ب ــا ای ام
ــه  ــازار« ب ــوب ب ــج نامطل ــن اصطــاح »نتای ــی شــود. هم چنی ــش رفاهــی و اقتصــادی ســطح عموم افزای
دالیلــی غیــر اقتصــادی ممکــن اســت مطلــوب تلقــی شــود، ماننــد عدالــت، انگیزه هــای پدرســاالرانه یــا 

اصــول اخاقــی. در مــواردی نیــز الزم اســت بیــن کاالی اقتصــادی و عدالــت، تــوازن ایجــاد شــود.5
تئــوری منافــع عمومــی معمــواًل بــرای توضیــح مقــررات بــرای هــدف کارآیــی اقتصــادی بــه کار بــرده 
می شــود.6 در دیگــر مــوارد، تئــوری منافــع عمومــی بــه طــور گســترده تفســیر شــده اســت و بــرای اصاح 
ناکارآمــدی یــا رویه هــای نامنصفانــه بــازار بــه کار مــی رود.7 مقــررات بــه منظــور اســتفاده اجتماعــی کارآ از 
منابــع محــدود نیــز بــه کار مــی رود. مثال هایــی از قوانیــن و قواعــد کــه هــدف جلوگیــری یــا بهینــه کردن 

1-public goods.

 2-Bohm, Peter, Social Efficiency, London: Macmillan,1987.

 3-Musgrave, Richard A. ‘Provision for Social Goods’, in Margolis, Julius and Guitton, H. (eds), Public Economics,

 New York: St. Martin’s Press, 1969,  p.124

4-undesirable market Results . 

 5-Okun, Arthur, Equality and Efficiency: the Big Tradeoff, Washington: Brookings Institution, 1975

 6-Joskow, Paul L. and Noll, Roger C.,  ‘Regulation in Theory and Practice: An Overview’, in Fromm, Gary (ed.),

 Studies in Public Regulation, Cambridge: MA, The MIT Press, 1981, 1-66

 7-Posner, Richard A. ‘Theories of Economic Regulation’, 5 Bell Journal of Economics and Management Science,

1974, p. 335
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ــد، عبارتنــد از: حداقــل دســت مزد قانونــی، حداکثــر اجــاره، یارانه هــای پســتی،  نتایــج نامطلــوب را دارن
مکالمــات تلفنــی، حمــل و نقــل مســافر، قواعــد افزایــش دسترســی بــه بهداشــت، قواعــد تضمین کننــده 

درآمــد در زمــان بیمــاری، بــی کاری، ناتوانــی، ســالمندی و ماننــد آن. 

بند سوم. نقد تئوری منافع عمومی
ــد  ــدان معتقدن ــت. منتق ــده اس ــاد ش ــی انتق ــری و عمل ــاظ نظ ــی از لح ــع عموم ــوری مناف ــه تئ ب
ــوع ناکارآمــدی اســت. مثــًا در خصــوص مشــکل  ــه جبــران هــر ن ــادر ب ــازار، ق در عمــل، مکانســیم ب
ــای  ــات و آگهی ه ــا،1 تبلیغ ــد تضمین ه ــرفته مانن ــم های پیش ــود مکانیس ــا وج ــوب« ب ــاب نامطل »انتخ
ــای  ــن برخــی کااله ــرد. هم چنی ــوان مشــکل را حــل ک ــت کاال را دارد، می ت ــه نشــانه کیفی وســیع ک
عمومــی ماننــد روشــنایی خیابان هــا، آمــوزش و درمــان توســط بخــش خصوصــی قابــل تأمیــن اســت.

ــل اعمــال  اســت و  ــاد قاب ــدون هزینــه زی ــر و کارآ و ب ــاره ایــن ایــده کــه مقــررات دولتــی مؤث درب
ــن  ــه ای ــد ک ــود، گفته ان ــازار می ش ــی ب ــب ناکام ــات موج ــای اطاع ــات و هزینه ه ــای معام هزینه ه
ــه ایــن ایده هــا از لحــاظ نظــری و عملــی  ــروز می کنــد. ب ــا وجــود مقــررات دولتــی نیــز ب مشــکات ب

انتقــاد وارد شــده اســت.2
ــن  ــاد ممک ــی در اقتص ــدف کارآی ــری ه ــود پی گی ــا وج ــه ب ــد ک ــان می ده ــری نش ــات نظ تحقیق
اســت در مواقعــی، عوامــل ناکارآمــد اجتناب ناپذیــری در یکــی از بخش هــای اقتصــادی بــه وجــود آیــد 
و کل اقتصــاد را نــاکام کنــد، ماننــد رقابــت نادرســت در یــك بخــش بــازار باعــث تخریــب کل اقتصــاد 
ــت  ــات، رقاب ــی، مالی ــوارض خارج ــی از ع ــت ناش ــن اس ــر ممک ــدی اجتناب ناپذی ــن ناکارآم ــود. ای ش

نادرســت و اطاعــات نادرســت باشــد.3
ــد  ــم قواع ــم در تنظی ــررات ه ــده مق ــتگاه های تنظیم کنن ــد دس ــان می ده ــات نش ــی تحقیق برخ
ــازار  ــارت و ب ــس تج ــد. پ ــتفاده می کنن ــت اس ــات نادرس ــد از اطاع ــن قواع ــری ای ــم در به کارگی و ه

ــم نیســت.4 ــه  ک ــا هزین ــد کاال ب ــه تولی ــادر ب ــرد و ق ــد شــکل می گی ــای ناکارآم ــا ابزاره تنظیمــی ب
ــع  ــوری مناف ــر تئ ــی ب ــررات دولت ــی مق ــودن و کارآی ــر ب ــز در خصــوص مؤث ــی نی ــات عمل تحقیق
عمومــی انتقــاد وارد کــرده اســت. مثــًا تحقیقــات نشــان می دهــد کــه اثــرات مقــررات در موضوعــات 
مربــوط بــه کاالهــای انحصــاری طبیعــی ماننــد اثــرات مقــررات قیمــت بــر تولیدکننــدگان بــرق ناچیــز 

1-undesirable market Results.

 2-Nelson, Philip, ‘Advertising as Information’, 82 Journal of Political Economy, 1974, p. 729.

     3-Utton, M.A., The Economics of Regulating Industry, Oxford: Blackwell, 1986, p. 243.

 4-Baumol, William J. and Klevorick, Alvin K., ‘Input Choices and Rate of Return Regulation: an Overview of the

Discussion’, 1 Bell Journal of Economics and Management Science, 1970, p.162
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اســت. هم چنیــن تنظیــم بخش هــای رقابتــی ماننــد حمــل و نقــل هوایــی و دریایــی موجــب افزایــش 
قیمت هــا می شــود.1

تجربــه عملــی اثبــات می کنــد کــه مقــررات بیانگــر یــك ســاختار تعییــن قیمــت ناکارآمــد اســت 
ــی  ــرات مقررات زدای ــن اث ــد. هم چنی ــت می کن ــه پرداخ ــده یاران ــای مصرف کنن ــه گروه ه ــط ب و فق
اقتصــادی نشــانه آن اســت کــه مصرف کننــدگان منافــع زیــادی می برنــد و در مــواردی، تولیدکننــدگان 
هــم ذی نفــع هســتند.2 در نهایــت، اســتدالل هایی وجــود دارد کــه مبتنــی بــر ایــن فــرض اســت کــه 

حتــی قانون گــذار رقابــت بــه عنــوان یــك ابــزار انحصــاری مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.3
اســتدالل تئــوری منافــع عمومــی بــر ایــن اســت کــه مقــررات، هــدف کارآیــی اقتصــادی را بــرآورده 
ــه  ــوط ب ــداف مرب ــون اه ــت؛ چ ــخ گویی نیس ــی و پاس ــه توضیح ده ــادر ب ــه ق ــی ک ــد، در حال می کن

انصــاف و توزیــع مجــدد بایــد بــا هزینــه هــدف کارآیــی دنبــال شــود.4
هم چنیــن در مــواردی کــه بیــن هــدف کارآیــی بــا هــدف عدالــت تعــارض پیــدا می شــود، اواًل ایــن 
تئــوری قــادر بــه حــل آن نیســت؛ چــون معیــار دقیقــی بــرای عدالــت و توافقــی در خصــوص تعریــف 
عدالــت وجــود نــدارد. ثانیــًا ایجــاد کارآیــی اجتماعــی مقــررات مســتلزم ایــن اســت کــه بیــن کارآیــی 

اقتصــادی و عدالــت تــوازن ایجــاد شــود.5
تئــوری منافــع عمومــی کامــل نیســت؛ چــون تئــوری مشــخص نمی کنــد چگونــه منافــع عمومــی 
ــی مشــخص  ــش می دهــد، ول ــاه اقتصــادی را افزای ــی، رف ــده می شــود. کارآی در اعمــال قانون گــذار دی

نمی کنــد دادن یــا نــدادن امتیــازات متوجــه چــه کســانی اســت.

 1-Jordan, William A., ‘Producer Protection, Prior Market Structure and the Effects of Government Regulation’, 15

 Journal of Law and Economics, 1972, 151-176

 2-Winston, Clifford, ‘Economic Deregulation: Days of Reckoning for Microeconomists’, 31(3) Journal of Economic

 Literature, 1993, 1263-1289

 3-Baumol, William J. and Ordover, Janusz A., ‘Use of Antitrust to Subvert Competition’, 28 , Journal of Law and

 Economics, 1985, 247-265

 4-Joskow, Paul L. and Noll, Roger C., ‘Regulation in Theory and Practice: Studies in Public Regulation, Cambridge:

  MA, The MIT Press, 1981, p. 36

 5-Ng, Yew Kwang , ‘Some Fundamental Issues in Social Welfare’, in Feiwel, G.R. (ed.), Issues in Contempory

 Microeconomics and Welfare, London: The Macmillan Press, 1985,  435-469
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گفتار سوم. تئوری منافع خصوصی مقررات
ــازار  ــان ب ــت ها و اقتصاددان ــاه و مارکسیس ــت رف ــواه، دول ــران آزادی خ ــوری را صاحب نظ ــن تئ ای
ــط  ــوری1 توس ــر تئ ــا گاپچ ــی ی ــع خصوص ــوری مناف ــه، تئ ــب توج ــه جال ــد. نمون ــه کرده ان آزاد ارائ
ــی و  ــوری، بنتل ــن تئ ــروف ای ــر مع ــت. دو صاحب نظ ــه  اس ــعه یافت ــی توس ــوم سیاس ــران عل صاحب نظ
ــه سیاســت های  ــد ک ــن دو صاحب نظــر معتقدن ــداران ای ــن دو صاحب نظــر و طرف ــن2 هســتند. ای تروم

ــه اســت.3 ــا شــکل گرفت ــع گروه ه ــای مناف ــر مبن ــی ب عموم
ــه  ــد ک ــرکت کنندگانی می دان ــن ش ــت بی ــی از رقاب ــررات را ناش ــی، مق ــع خصوص ــوری مناف تئ
ــد.  ــوذ می کنن ــال نف ــذاری اعم ــه در قانون گ ــورت خودخواهان ــه ص ــتند و ب ــت هس ــال ران ــه دنب ب
ایــن شــرکت کنندگان بــرای تضمیــن منافــع خــود در قانون گــذاری، در فرآیندهــای سیاســی و 
ــادی ماهیــت توضیحــی  ــا حــد زی قانون گــذاری نقــش ایفــا می کننــد. نظریه هــای منافــع خصوصــی ت
دارنــد و بــه توضیــح چگونگــی و چرایــی پیدایــش مقــررات می پردازنــد. برخــی از نظریه هــای منفعــت 
خصوصــی ممکــن اســت بــه صــورت تجویــزی بــه دنبــال ارزیابــی ایــن نکتــه باشــد کــه آیــا نتایــج بــه 
ــه  ــه طــور معمــول مشــاهده می شــود ک ــه. ب ــا ن ــد هســتند ی ــده از نظــر اقتصــادی، کارآم دســت آم
ــه اتــاف اقتصــادی منجــر می شــود و  ــازی مقــررات ب ــده شــدن در ب ــرای برن ــع اختصاص یافتــه ب مناب

ــد هســتند.4 ــر موّل ــن، از نظــر اجتماعــی، غی بنابرای
ــه  ــه اســت ک ــرار گرفت ــرض ق ــن ف ــه ای ــر پای ــررات ب ــع خصوصــی مق ــای مناف ــن، تئوری ه بنابرای
مقــررات برخاســته از اعمــال اشــخاص یــا اهــداف گروه هــا بــرای بــه حداکثــر رســاندن منافــع خودشــان 
اســت. مطابــق ایــن نظــر، ممکــن اســت مقــررات، منافــع عمومــی را دنبــال کنــد یــا نکنــد. اگــر هــم 
ــادی بیــن صاحب نظــران  ــادی و عجیــب اســت. تفاوت هــای زی ــر ع ــع عمومــی باشــد، غی ــال مناف دنب

ایــن تئــوری وجــود دارد.5
ــررات  ــه مق ــد ک ــن نظرن ــر ای ــد و ب ــد می کنن ــازار تأکی ــی ب ــر ناکام ــی ب ــع عموم ــای مناف تئوری ه
قابلیــت اصــاح ایــن ناکامی هــا را دارنــد. تئوری هــای منافــع خصوصــی بــر ناکامــی مقــررات و گرایــش  

1-Capture Theory.

  2-Bentley &Truman.

 3-Truman, David B., The Government Process: Political Interests and Public Opinion, New York: Alfred A. Knopf,

 1951; Bentley, Arthur F., The Process of Government, Harvard University Press, 1908

 4-Ogus, A. Regulation: Legal, Form and Economic Theory, Oxford: Hart Publishing, 2004, p. 73 .

 5-Posner, Richard A., “Theories of economic regulation NBER working paper series, Working Paper No.41 , Center

for economic analysis of human behavior and social institutions”, National Bureau of Economic Research, 1974, p.2
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مقــررات بــرای تأمیــن منافــع گــروه خــاص تأکیــد دارنــد بــه جــای این کــه بــه دنبــال بــرآوردن رفــاه 
ــوری از  ــن تئ ــده اســت. اواًل ای ــاد ش ــی انتق ــز از جهت های ــوری نی ــن تئ ــر ای ــه ب ــند. البت ــی باش جمع
تئــوری منافــع عمومــی کامــًا قابــل تشــخیص نیســت؛ چــون ایــن تئــوری نیــز بــر ایــن فــرض اســتوار 
ــخص  ــی، مش ــت. از طرف ــررات اس ــه مق ــه ب ــروع توج ــه ش ــی، نقط ــع عموم ــوری مناف ــه تئ ــت ک اس
نمی کنــد کــه چــرا یــك گــروه یــا شــعبه ای از صنعــت در تحمیــل منافــع گروهــی خــود بــر ســازمان 
تنظیم کننــده مقــررات موفــق بــوده اســت، امــا نمی توانــد مانــع ایجــاد مقــررات شــود. ثانیــًا مقــررات 
ــه جــای  ــده هســتند، ب ــای مصرف کنن ــع گروه ه ــن مناف ــت تأمی ــه در جه ــد ک ــری وجــود دارن بیش ت
ــررات  ــد مق ــررات مانن ــر مق ــًا بیش ت ــند. ثالث ــت باش ــی از صنع ــن بخش های ــت تأمی ــه در جه این ک
محیــط زیســت، مقــررات ایمنــی و تولیــدات و شــرایط ایمنــی کار نــه تنهــا در جهــت منافــع شــرکت ها 

نیســتند، بلکــه بــر خــاف منافــع آن هــا نیــز هســتند.
ــح  ــون توضی ــوری؛ چ ــا تئ ــت ت ــه1 اس ــك فرضی ــر ی ــی، بیش ت ــع خصوص ــوری مناف ــت، تئ در نهای
ــی  ــازمان تنظیم ــك س ــری ی ــرل و به کارگی ــه کنت ــادر ب ــت ق ــعبه ای از صنع ــرا ش ــه چ ــد  ک نمی ده

ــتند.2 ــاکام هس ــا ن ــلط آن ه ــری از تس ــدگان در جلوگی ــا مصرف کنن ــت، ام ــررات اس مق

گفتار چهارم. تئوری نهادگرایان
در ایــن دیــدگاه، منافــع خصوصــی و عمومــی و نقــش نهادهــا در بــه کارگیــری مقــررات در نظــر 
ــواده، بنگاه هــای اقتصــادی و امثــال آن می شــود.  ــازار، خان گرفتــه شــده اســت. ایــن نهادهــا شــامل ب
ــز در پیشــرفت و  ــا را نی ــش نهاده ــی، نق ــع شــخصی و گروه ــای نف ــر انگیزه ه ــاوه ب ــدگاه ع ــن دی ای
ــی و  ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــل اجتماع ــه عوام ــرد و مجموع ــر می گی ــذاری در نظ ــرد مقررات گ کارک
بــه عبارتــی، عوامــل زمانــی و مکانــی را در امــور اقتصــادی و حقوقــی اثرگــذار می دانــد. مطابــق ایــن 
ــه  ــت جامع ــی و در خدم ــع عموم ــت مناف ــد در جه ــز می توانن ــی نی ــای درون گروه ــدگاه، انگیزه ه دی
ــواده در  ــای خان ــک اعض ــی نزدی ــط عاطف ــتی و رواب ــس هم دوس ــواده، ح ــاد خان ــًا در نه ــند. مث باش

ــع می شــود. ــر واق ــز مؤث ــه نی ــع جامع جهــت مناف
گروهــی از نهادگرایــان بــا اســتفاده از دیدگاه هــای نئوکاســیک ها از جملــه حداکثــر مطلوبیــت، مکتــب 
نهادگــرای جدیــدی تشــکیل دادنــد.3 برخــاف  هــر دو نظریــه تئــوری عمومــی و تئــوری خصوصــی کــه 
بیش تــر، بازیگرمحــور هســتند، نهادگرایــان در تاشــند بــه مجموعــه ای از رویکردهــا توجــه کننــد کــه بــه 
طــور گســترده در تجزیــه و تحلیــل تعامــات مقررات گــذاری بــه کار می رونــد. پــس بــه جــای تمرکــز بــر 

1-Hypothesis .

2-op.cit, pp.14-17 .

3. بادینی، حسن، »جزوه حقوق اقتصادی«، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1389، ص 17.
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پویایــی بیــن بازیگــران انفــرادی، بــر نظریــه سیســتم متمرکزنــد. بــرای مثــال، بــر پایــه پویایــی »سیســتم 
قانونــی«، »سیســتم اقتصــادی« یــا »سیســتم سیاســی« تمرکــز دارنــد. این دیــدگاه، محتــوا و حــدود و ثغور 

یــک سیســتم را بــا ارجــاع بــه سیســتم های حقوقــی، اقتصــادی و سیاســی تعریــف می کنــد. 
ــه  ــا ب ــده ی ــر قاع ــی ب ــای مبتن ــه ای در حوزه ه ــری نظری ــه کارگی ــی، ب ــدگاه نهادگرای هــدف در دی
ــه  ــح این ک ــن در توضی ــده اســت. هم چنی ــر قاع ــی ب ــف مبتن ــای مختل ــن حوزه ه ــط بی ــری رواب کارگی
ــد یعنــی ســازمان های رســمی  ــا می کن ــد، نقــش مهــم ایف ــه وجــود می آین ــررات ب ــه مق چــرا و چگون
ــل  ــه و تحلی ــد تجزی ــد و خط مشــی هایی مانن ــا، قواع ــا و دولت ه ــازمان های تنظیمــی، نهاده ــد س مانن
ــن  ــد. در ای ــه کار می برن ــررات ب ــه مق ــی  را در توجی ــد حمایت ــرر و قواع ــود و ض ــبه س ــر، محاس خط
ــادی داده  ــت زی ــی اهمی ــای تنظیم ــتم ها در نهاده ــازمان ها و سیس ــا، س ــش نهاده ــه نق ــدگاه ب دی

می شــود.1

1-Ayres and Braithwaite, Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate, Oxford University Press, 1992.
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نتیجه گیری
ــت  ــزار دخال ــوان اب ــه عن ــک نظــام تنظیمــی و ب ــوان ی ــه عن ــررات ب ــه، نقــش مق ــن مقال     در ای
دولــت در اقتصــاد بررســی شــد. مبانــی توجیهــی مقــررات و این کــه چــرا مقــررات ایجــاد شــده اند و 
چــه اهدافــی را بایــد دنبــال کننــد، در قالــب ســه دیــدگاه عمــده بــه نــام تئوری هــای منافــع عمومــی، 

ــد. ــی گردی ــان بررس ــای نهادگرای ــی و تئوری ه ــع خصوص ــای مناف تئوری ه
ــه  ــت یابی ب ــیوه های دس ــی از ش ــی، یک ــررات دولت ــی، مق ــع عموم ــای مناف ــق تئوری ه     مطاب
ــاه  ــویق رف ــن و تش ــرای تأمی ــذاران ب ــت قانون گ ــزاری در دس ــت و اب ــع  اس ــع مناب ــی در توزی کارآی
ــت  ــا رقاب ــی، انحصــار ی ــوارض بیرون ــازار، ع ــه، اصــاح و برطــرف کــردن ناکامی هــای ب عمومــی جامع
نادرســت، عملکــرد نامتــوازن بــازار، ناممکــن بــودن فراهــم کــردن کاالهــای عمومــی، اطاعــات ناقــص 
یــا نامتقــارن در بــازار اســت. پــس بــا مقــررات می تــوان توزیــع را بــا تســهیل، حفــظ و تســریع فعالیــت 

بــازار اصــاح کــرد.
ــی و  ــای خصوص ــار گروه ه ــی از فش ــررات را ناش ــی، مق ــع خصوص ــای مناف ــداران تئوری ه  طرف
ــا  ــا ب ــه گروه ه ــد ک ــی می دانن ــی از رقابت ــررات را ناش ــد. مق ــا می دانن ــن گروه ه ــع ای ــت مناف در جه
ــد.  ــا می کنن ــش ایف ــری نق ــذاری و تصمیم گی ــد مقررات گ ــوذ در فرآین ــال نف ــت و اعم ــتفاده از ران اس
ــی باشــد،  ــع عموم ــرآوردن مناف ــال ب ــه دنب ــه ب ــای این ک ــه ج ــد و ب ــاکام می مان ــررات ن ــن، مق بنابرای

بــرای تأمیــن منافــع گــروه خــاص اســت. 
ــد.  ــز دارن ــی تمرک ــای تنظیم ــای نهاده ــی کارکرده ــد چکونگ ــر رون ــان ب ــای نهادگرای تئوری ه
ــی و  ــع عموم ــب مناف ــی در تعقی ــر دولت ــی و غی ــاالن دولت ــد فع ــوری معتقدن ــن تئ ــران ای صاحب نظ
ــدگاه،  ــن دی ــد. در ای ــم دارن ــه ه ــی ب ــتگی متقابل ــی، وابس ــای تنظیم ــوب نظام ه ــی در چارچ خصوص
منافــع خصوصــی و عمومــی و نقــش نهادهــا در بــه کارگیــری مقــررات در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــز در پیشــرفت و  ــا را نی ــش نهاده ــی، نق ــع شــخصی و گروه ــای نف ــر انگیزه ه ــاوه ب ــدگاه ع ــن دی ای
کارکــرد مقررات گــذاری در نظــر می گیــرد و مجموعــه عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی یــا بــه 

ــد.  ــذار می دان ــی اثرگ ــادی و حقوق ــور اقتص ــی را در ام ــی و مکان ــل زمان ــی، عوام عبارت
ــررات  ــد. مق ــف می کنن ــررات تعری ــرای مق ــی را ب ــی توجیه ــداف و مبان ــه اه ــا، هم ــن تئوری ه ای
ــه  ــگان اقتصــادی ک ــع نخب ــد مناف ــررات بای ــت شــوند. در مق ــی هدای ــع عموم ــد در راســتای مناف بای
نتیجــه تاش هــا و خاقیت هــای آن هــا موجــب ارتقــا و پیشــرفت اقتصــاد می شــود، تشــویق و 
حمایــت شــود. بــا ایــن حــال، الزم اســت بــا ایجــاد محدودیت هایــی، از شــکل گیری هــر نــوع انحصــار 
ــه کار  ــا تعریــف جدیــدی ب جلوگیــری گــردد. خاصــه این کــه مفهــوم منافــع عمومــی بهتــر اســت ب
رود و در آن، منافــع همــه گروه هــای خصوصــی  بــه ویــژه نخبــگان، کارکــرد نهادهــا و منافــع عمــوم 
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ــه  ــی ب ــاص و بی توجه ــای خ ــع گروه ه ــت مناف ــررات در جه ــری مق ــورت به کارگی ــود. در ص ــده ش دی
منافــع عمومــی، ایــراد مقــام مقررات گــذار آشــکار می شــود کــه بایــد مقــام مقررات گــذار را از انحصــار 

گروهــی خــاص نجــات داد و مقــررات را در جهــت منافــع عمومــی بازنگــری کــرد.
ــع  ــه مناب ــع عادالن ــازار و توزی ــی در ب ــه کارآی ــت یابی ب ــیوه های دس ــی از ش ــی، یک ــررات دولت مق
ــه  ــت منصفان ــر انحصــار و ایجــاد رقاب ــق شــدن ب ــرای فای ــزاری اســت ب ــازار و اب ــع ناکامی هــای ب و رف
ــد، راه حــل ناکامــی  ــا در انحصــار گروه هــای ذی نفــوذ درآی ــازار. اگــر مقــررات، ناکارآمــد شــود ی در ب

ــذار اســت. ــات مقررات گ ــات در مقام ــه اصــاح آن و ایجــاد اصاح ــررات، حــذف آن نیســت، بلک مق
از طرفــی، بســیاری از مقــررات مجــری در ایــران، ترجمــه مقــررات مربــوط بــه دیگــر کشورهاســت. 
ــان، مــکان و ارزش هــای خــاص  ــق زم ــع عمومــی را ایجــاد می کنــد، مطاب بدیهــی اســت آن چــه مناف
مربــوط بــه یــك جامعــه خــاص متفــاوت اســت. پــس بــرای تأمیــن منافــع عمومــی در کشــور، مقــررات 

بایــد مطابــق شــرایط زمانــی، مکانــی و ارزش هــای خــاص جامعــه مــا شــکل بگیــرد.
ــه  ــا برنام ــران در حــال شــکل گیری اســت. ب ــی ای ــدی در نظــام اقتصــادی و حقوق ــت جدی وضعی
خصوصی ســازی، مقــررات را بایــد متناســب بــا شــرایط جدیــد بازنگــری و اهــداف دولــت را در 
ــررات  ــکل گیری مق ــی ش ــن، مبان ــرد. بنابرای ــرآورده ک ــی ب ــادی و حقوق ــی، اقتص ــای اجتماع زمینه ه
بایــد دقیقــًا بررســی و متناســب بــا شــرایط خــاص هــر حــوزه بازســازی شــود. بدیهــی اســت تقویــت و 
تعریــف دقیــق بنیــان و مبانــی مقــررات می توانــد نظــام اداره کشــور را در همــه زمینه هــا از پراکندگــی، 
بی هدفــی و ســردرگمی رهایــی دهــد و نظامــی متناســب بــا اهــداف قانــون اساســی و شــرایط زمانــی، 

اقتصــادی و اجتماعــی امروزیــن و مطابــق ارزش هــای خــاص کشــور ایجــاد کنــد.
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Examination of theories governing on state regulation in 
public economic law
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Abstract:
In this paper the main theories of regulation including; public interest theories, private 
interest theories) capture theory ( and institutionalist theories of regulation was exam-
ined. The aim was to consider the underlying policy and the reasons of regulation and 
to find out how the regulation has been constituted. It was found that the Public interest 
theories consider the regulation for achieving public interest, market efficiency and to 
solve the market failure. Capture theory considers the regulation as a device for achiev-
ing the private interest of groups by monopolizing and affecting in policy making and 
legislation. Institutionalist’ theories have this view that the public interests، private in-
terests and institutionals’ interests should be combined together in constituting the reg-
ulations. The recommendation of this paper is that we need to take account all different 
interests, for example we should give attention to public interests, the interests of social 
institutionals and the interests of economic elites and in the main time the monopoly 
should be prevented. The regulation of our system should be reformed according to our 
conditions and according to our social values
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