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  مقدمه مترجمان

هاي نظـري در بـاب و توسعه، یکی از نخستین تحلیل گذاريمقررات کتاب

توسعه خدمات عمومی در کشورهاي در حال توسعه و کمتـر توسـعه یافتـه 

ت. مسئله اصلی کتاب به نوعی، چگونگی آزادسازي و مدیریت خـدمات اس

آهن و ....) در هاي آب، برق، گاز، مخابرات، جاده و راهعمومی (شامل بخش

هـایی ه است. نویسنده در مباحث خود با ارائه مثالکشورهاي در حال توسع

شود که یک راه یکسان از کشورهاي مختلف، همواره این مسئله را متذکر می

سازي موفق خـدمات عمـومی در کشـورها در حـال و مورد وفاق براي آزاد

توسعه وجود ندارد و چه بسا راهی که براي یک کشور توام با توفیـق بـوده 

هـاي گر چالش آفرین باشـد. الفونـت نسـبت بـه ویژگیبراي کشورهاي دی

خاص کشورهاي در حال توسعه از جمله کیفیت سیسـتم مالیـاتی (یـا عـدم 

توان پوشش دادن هزینه بودجه عمومی)، وجود فساد و عـدم کنتـرل آن، کمبـود 

گذاري) و نیـز ها (هم در ابعاد فنی و هم در مـورد سیاسـتها و مهارتآموزش

از قبیل دموکراسی، سیستم قضایی و حسابرسی حساسیت نشان  کیفیت نهادهایی

هاي سیاستی براي چنین کشـوري بایـد براسـاس توصیه«داده و معتقد است که 

و البته این نکتـه را مـورد تاکیـد » ها را دربر گیردمدلی باشد که همه این ویژگی

ر بوده هاي سیاستی کاري دشواقرار می دهد که طراحی سیستم جامعی از توصیه

  محققان دارد.  و نیاز به استفاده از تعداد وسیعی از
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عــدم وجــود یــک چــارچوب تئوریــک مــتقن بــراي توصــیف مســئله 

یافته، محرك اصلی الفونت جهـت گذاري در کشورهاي کمتر توسعهمقررات

هدف این کتاب، آغاز کار ساختن «نگارش این کتاب بوده است. به گفته وي 

یافته اسـت. در ایـن براي کشورهاي کمتر توسـعهگذاري یک نظریه مقررات

گونه ادبیاتی در اختیار من قرار نداشته و یا اگر هم مطلبی وجود تالش، هیچ

است. نتایج گزارش شـده در ایـن کتـاب  داشته، بسیار مختصر و موجز بوده

تر باید تنها به عنوان نخستین گام دستیابی به یـک چـارچوب نظـري جـامع

آن  چهتوانسته براساس نظریه سازمان و تاریخ جه کار الفونتنتی». تلقی شود

(و در صورت وجود آمار با استفاده از آزمون هاي تجربـی سـاده)، ارزیـابی 

جامعی از شیوه هاي مختلف سازماندهی نهادي تنظیم مقـررات ارائـه دهـد. 

این کتاب «بندي کتاب بیان می دارد: البته نویسنده در فصل نهم در مقام جمع

ــه  ــوط ب ــاب مرب ــک کت ــه ی ــایی ک ــت از آن چیزه ــرح مختصریس ــط ش فق

بایست بـه آن بپـردازد. در یافته میگذاري در کشورهاي کمتر توسعهمقررات

گذاري ارائه می داد بایست مدلی کلی از مقرراتآل، این کتاب میحالت ایده

ن به هر حال ایـ». یافته سازگار باشدهاي کشورهاي کمتر توسعهکه با ویژگی

کـه خـال چنـین  کتاب از جمله معدود تالش هـایی اسـت کـه تـالش دارد

و با اشاره به موضوعاتی از قبیل معیارهاي انتخـاب بـین  مطالعاتی را پر کند

میـزان هـا در انحصـار دولـت، آزادسازي خدمات عمومی یا باقی مانـدن آن

عه براي کشورهاي کمتر توسیافته کارایی مقررات انگیزشی کشورهاي توسعه

جویی سیاستمداران، رابطـه یافته، مسئله اطالعات نامتقارن و اثر آن در رانت

ممانعت کننده طح فساد، مسائل نهادي سازي خدمات عمومی با سخصوصی

ــه مســائل ناشــی از قیمتقراردادهــا،  کامــل از اجــراي گــذاري دسترســی ب

  شبکه خدمات، چگونگی توسعه بهینه زیرساخت ها

گر در مناطق روستایی و لزوم یا عدم لزوم وجود نهادهاي تنظیم عمومی 
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گـذاري در ایـن کشـورها را محلی یا بخشی؛ ابعاد مختلـف مسـئله مقررات

  واکاوي نماید. 

سازي که اي اثباتی از خصوصینظریهتوان به ارائه میهاي کتاب از نوآوري 

مقررات در شـرایط عـدم  نظریه جدیدي از تنظیمدارد، ارائه  بر نقش فساد تاکید

گـذاري در کشـورهاي کمتـر امکان اعمال کامل قراردادها، بررسی مسـئله قیمت

توسعه یافته با در نظرگرفتن ابعاد نهـادي ایـن کشـورها و پـرداختن بـه مسـئله 

توانـد بـاب هـا میگر اشاره نمود که هر یک از آنتفکیک و تکثر نهادهاي تنظیم

  .مندان به این حوزه باز نمایدقههاي جدیدي را براي عالپژوهش

با توجه به اینکه در ایران مطالعات مربوط به توسعه و تنظیم مقررات در 

باشد، امید است که ترجمه این کتـاب حوزه خدمات عمومی بسیار اندك می

توانـد بـراي به گسترش ادبیات مربوطه کمک کنـد. مطالعـه ایـن کتـاب می

، اقتصاد اطالعات، اقتصاد هزینه مبادله و گذاريعالقمندان به مباحث مقررات

 اقتصاد اقتصاد بخش عمومی مفید باشد. 

  

  روح اهللا کهن هوش نژاد -محمد سلیمانی

  1393زمستان 





 

  

  

  

  

 سندهینو مقدمه

بـا پردازنـد به پژوهش میگذاري عرصه مقررات ي که دراقتصاددانان جدید

) سـاخته و پرداختـه شـده 1980کـه در دهـه ( 1زشیـانگاستفاده از نظریـه 

نظـارت و کنتـرل در مبحـث به عنوان یکـی از مشـکالت را گذاري مقررات

و  4؛ بـارون1979، 3و ماگات 2لوئب(اند تعریف کردهشرایط اطالعات ناقص 

ــونمی ــت1982، 5یرس ــرول 6؛ الفون ــه )1999، 1986، 7و تی ــن زمین  و در ای

در  8خـدمات عمـومیوضـعیت چارچوب هنجاري مفیدي را براي اصـالح 

هـیچ تـوجهی بـه البتـه ایـن مطالعـات انـد. یافته ارائه دادهکشورهاي توسعه

  9هاي خاص کشورهاي درحال توسعه نداشته است. ویژگی

 1980زي دهـه زدایی و آزادساسازي، مقرراتهمزمان، جریان خصوصی

که در انگلستان و ایاالت متحده آغاز شد و سپس بـه اروپـا و چنـد کشـور 

گسـترش یافـت، تجربیـات مفیـد ) به ویژه شیلی و آرژانتین(آمریکاي التین 

کشـورهاي درحـال توسـعه تحـت فشـار و در ادامـه . کـردرا ارائه  فراوانی

مجبـور ) جهـانی و بانـک المللی پولصندوق بین(المللی نهادهاي بانکی بین

یافته، اقدام به آزادسـازي خـدمات عمـومی اند همانند کشورهاي توسعهشده

  خود نمایند. 

یافته تنهـا بـر توسعه درحالها در کشورهاي کنندگان این سیاستتوصیه

یافته و نیز چارچوب ذهنی طراحـی شـده بـراي آن تجربه کشورهاي توسعه
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آور نیست که این افراد اساساً اصـول طراحـی کنند. شگفتمیکشورها تکیه 

هاي یافته را تکرار کرده و توجه اندکی به ویژگیشده براي کشورهاي توسعه

  اند. یافته داشتهتوسعه درحالکشورهاي 

این خطر آگـاه  بهبرخی از اقتصاددانان بانک جهانی از همان ابتدا کامالً 

اصالحات پیشرو در جهان را که غالبـاً در  بودند و دانش گرانبهایی از برخی

هاي داخلی پنهان بوده و به وفور در منشورات آکادمیک وجود دارد، گزارش

، آرژانتین و شیلی از حیث جغرافیایی [در میان کشورها] 10اند.گردآوري کرده

 ایجاد شده به سـبب هاي تجربی مربوط به مسائل مقرراتیبسیاري از ارزیابی

را به خـود اختصـاص پذیرفته در حوزه خدمات عمومی  صورتاصالحات 

هاي مختلف، بخش مخابرات عموماً نخستین بخشـی اند. از حیث بخشداده

کننده این ترین تعقیببود که در معرض اصالحات عمده قرار گرفت. نزدیک

هـاي مقرراتـی بزرگـی مواجـه هر دو بخش با بحران. بخش، بخش برق بود

 11ده اهمیت مسائل بررسی شده در ایـن کتـاب اسـت.کنناند که منعکسشده

ناشـی از براي درك واقعیت امر، اشاره به تخمینـی در مـورد افـزایش رفـاه 

چیساري،  12.خواهد بودهاي خدمات عمومی در آرژانتین مفید اصالح برنامه

 انـدنشـان دادهیک مدل تعادل عمومی، استفاده از با ) 1999(استچ و رومرو 

اصل از افزایش کارایی به عوایدي براي مالکان جدید بخـش که اگر منافع ح

سـازي شد، افزایش رفاه ناشی از خصوصیخدمات رفاهی عمومی تبدیل می

ایـن ) GDP(درصد تولیـد ناخـالص داخلـی  9/0معادل و آزادسازي حداقل 

گذاري مؤثر، بازتوزیع عواید حاصـل از اصـالحات را . مقرراتشدکشور می

کنندگان تضمین نموده و در نهایـت مصرف برايتر هاي پاییناز طریق تعرفه

افزاید. بخـش عمـده ایـن منـافع نیـز بـه به رفاه می GDPدرصد  3/0معادل 

 رسد. فقیرترین افراد می

گـذاري بـراي هدف این کتاب، آغاز کار سـاختن یـک نظریـه مقـررات
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گونه ادبیاتی در اختیـار یافته است. در این تالش، هیچکشورهاي کمتر توسعه

 من قرار نداشته و یا اگر هم مطلبی وجود داشته، بسیار مختصر و موجز بوده

است. نتایج گزارش شده در این کتاب بایـد تنهـا بـه عنـوان نخسـتین گـام 

. ایـن نتـایج بـه اثـر تر تلقـی شـوددستیابی به یک چارچوب نظـري جـامع

گـذاري یافته بـر نظریـه مقرراتهاي مختلف کشورهاي کمتر توسـعهویژگی

تجربه محدود من در آفریقا، آمریکـاي التـین و  با توجه بهشود و مربوط می

. من امیدوارم این نتایج بتوانند نقاط شـروعی رسندبه نظر میچین، بااهمیت 

 بیشتر باشند. و تر براي مطالعات عمیق

بـه است؛ چـرا کـه تحلیل موجود در این کتاب اساساً یک تحلیل نظري

بزرگترین ضـعف وضـعیت فعلـی، فقـدان یـک چـارچوب نظـري  ،مننظر 

ام کـه بسـیار باشد. در مواردي من اقدام به انجام چند تحلیل کمّـی کـردهمی

بوده و بیش از آنکه اثباتی براي نتایج تجربی قدرتمند باشند، براي  13اکتشافی

  اند. شرح و توضیح چارچوب نظري طراحی شده

ــده ــی از عم ــایی کل ــل اول نم ــوزه فص ــه ح ــوط ب ــائل مرب ترین مس

دهد. آزادسازي یـک یافته ارائه میگذاري در کشورهاي کمتر توسعهمقررات

ی کـه امکـان ورود بـه عرصـه یهـا، بخشعمومی صنعت در حیطه خدمات

صار طبیعی باقی مانده و نیاز هایی که به صورت انحرقابت دارند را از بخش

مســائل  بــه، در ابتـداکنــد. د داشــت، متمـایز مینـگــذاري خواهبـه مقررات

و نیز مسائل مربوط به طراحی  14ساختاري ناشی از طراحی نهادهاي تنظیمی

هایی پردازیم. سوال اساسی در مورد بخشساختارهاي مناسب براي بازار می

این است که مقـررات انگیزشـی  اندماندهکه به صورت انحصار طبیعی باقی 

براي کشورهاي کمتر توسعه ، شدهیافته مطرح جدید که در کشورهاي توسعه

رقابت در برخـی از  افزایش؟ موفقیت و کاربردهایی دارد اهچه استفادهیافته 

بـه  تـا حـدود زیـادي) مانند تولید برق یا تلفـن راه دور(هاي صنعت بخش
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هایی که به صورت انحصـار طبیعـی سی به بخشگذاري درستِ دسترقیمت

دارد. بستگی ) مانند شبکه انتقال برق یا خطوط مشترکین تلفن(مانند باقی می

شوند. نوع سیاست گذاري بررسی میهاي مختلف قیمتدر این فصل پارادایم

مـورد در یک برنامه آزادسـازي بایست است که میرقابتی مسئله مهم بعدي 

نهایتاً، ما این مسئله را مورد بررسـی قـرار خـواهیم داد کـه  .توجه قرار گیرد

  را در یک محیط رقابتی حفظ کرد.  15فراگیرخاص توان خدمات چگونه می

و کـارایی  16جویی سیاسـتمدارانبه مسئله مهم مبادله بین رانـت 2فصل 

گذاري مربوط به بخشی از صـنعت کـه بـه پردازد. این مسئله در مقرراتمی

شـود. در حقیقـت اطالعـات صورت انحصار طبیعی باقی مانده، پدیـدار می

نـه را در یهاي اطالعاتی پرهزرانتگر، شود نهاد تنظیمموجب می 17نامتقارن

ف کـاهش ایـن قرار دهـد و بـا هـد گذاري شدهمقرراتاختیار انحصارهاي 

گذاري باالتر از هزینه نهـایی، کـارایی را مختـل قیمتاز طریق ها، مثالً رانت

هـاي اي از تنظـیم مقـررات و مـرور ویژگیکند. ما پس از ارائه مـدل سـاده

ایـن  یافته، در مورد چگـونگی تأثیرگـذاريتأثیرگذار کشورهاي کمتر توسعه

کنیم. کـارایی بحـث مـی و نجویی سیاسـتمدارامبادله بین رانـتها برویژگی

هـاي سپس براي مشخص کردن عوامل تأثیرگذار بر ایـن جـایگزینی، از داده

  کنیم. مربوط به قراردادهاي امتیاز در آمریکاي التین استفاده می

سازي خدمات نیز غالباً توسـط اقتصـاددانان بانـک جهـانی و خصوصی

شـود. جانبه و دوجانبه توصیه میرسانی چندبسیاري از دیگر نهادهاي کمک

ــالفین  ــوافقین و مخ ــل م ــه دالی ــوط ب ــات مرب ــی ادبی ــس از بررس ــا پ م

ــازي، فصــل خصوصی ــاتی خصوصی 3س ــه اثب ــط نظری ــه بس ــازيرا ب  18س

شود که سیاسـتمداران سوم این بحث مطرح میدهیم. در فصل اختصاص می

دهند که منافع حاصل از سازي تن میصاحب قدرت تنها زمانی به خصوصی

مـده آهاي دولتی بدست میآن بیشتر از منافعی باشد که پیشتر از طریق بنگاه
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نــرخ « شــود کـهایـن فرضـیه میگیري شــکل. ایـن مســئله منجـر بـه اسـت

 Uیک صورت به است و رابطه این دو د سازي تابعی از سطح فساخصوصی

 آفریقا آزمون شده است. مربوط به هاي . این فرضیه با داده»باشدمعکوس می

یافته کشـورهاي توسـعه درگذاري یکی از فروض ضمنی نظریه مقررات

مـدنی قابـل بوسیله یـک دادگـاه  19قراردادهاي تنظیمی اجراي این است که

مسـتلزم  قراردادهـا کامـل پیگیري اجـراي فرضدر حالی که . پیگیري است

یافته وجـود داشتن نهادهاي با کیفیتی است که در کشـورهاي کمتـر توسـعه

کنیم. گـاهی را ارائـه مـی 20ناقص اجراينظریه  4رو، در فصل ندارد. از این

طلبانه مـذاکرات فرصـتها و زنیچانهتواند جلوي نمی گرنهاد تنظیماوقات 

گذاري سـرمایه 21اجرا (اعمال قراردادها)کشورها در مسئله ها را بگیرد. بنگاه

پرهزینه را محدود نمایند. حاصل این نظریه یک  هايزنیچانهکنند تا این می

کـه بـا مربوط به اعمال قراردادها است معادله ساختاري براي سطح مخارج 

  هاي خرد بین کشوري آزمون شده است. هاي کالن و دادهداده

اي پیچیـده مسئله 22گذاري دسترسییشتر اشاره شد، قیمتهمانطور که پ

به بررسـی  5العاده اهمیت دارد. فصل است که براي موفقیت آزادسازي فوق

گذاري دسترسی از دیدگاه کشـورهاي کمتـر انواع مختلف مسائل ناشی از قیمت

انحصـارِ  24بایـد بـر ادغـام عمـودي 23عمـودي جزیهپردازد. آیا تیافته میتوسعه

، ماننـد جانبـهغیرقابل اجتناب ترجیح داده شود؟ براي حل مشکل دسترسـی یک

گـذاري قاعده قیمت دسترسی اپراتورهاي تلفن به مرکز مخابرات محلی، بهترین

، )مانند تلفن همراه(ها ممکن باشد کدام است؟ هنگامی که رقابت زیرساخت

  ؟ چگونه؟باید کنترل شوند 25هاي دسترسی دوجانبهآیا قیمت

مدلی از توسعه بهینه شبکه خدمات عمومی از قبیل بـرق یـا  6در فصل 

مخابرات در نواحی روستایی ارائه شده تا مسائل مربوط به خـدمات فراگیـر 

دخـل و کشورهاي درحال توسعه روشن شود. در این فصل به موضـوع در 
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 ایـن موضـوع سیاسـتیگـر در مـورد نهادهاي تنظیمهاي ذینفع گروه تصرف

  اي شده است. العاده حساس نیز توجه ویژهفوق

مناسب، یکی از سـؤاالت اساسـی  26گرچگونگی طراحی نهادهاي تنظیم

آید که در ابتداي راه قرار داشته و براي کشورهاي درحال توسعه به شمار می

بـین  27مبادلـهبـه بررسـی  7فرصت استفاده از تجربه تاریخی دارنـد. فصـل 

ــاي تنظیم ــرنهاده ــز گ ــز،  28متمرک ــی غیرمتمرک ــاي تنظیم ــل نهاده در مقاب

گـــذاري صـــنعتی و مقرراتچندصـــنعتی در مقابـــل تکگـــذاري مقررات

 نحـوهپردازد. در هریک از این مـوارد می 29منظورهچندمنظوره در مقابل تک

ها مـورد یافته بـر ایـن مبادلـههاي کشورهاي کمتر توسعهتأثیرگذاري ویژگی

  گیرند. بررسی قرار می

در نهادهـاي  30تر پرسـش تفکیـک قـوابه مطالعه جـدي 8در نهایت، فصل 

کنیم تـا ببینـیم چگونـه پردازد. ما در ایـن فصـل مـدلی طراحـی مـیتنظیمی می

. ایجاد کنـد 31با مسئله استیال يبهترمواجهه تواند میگر دوگانگی نهادهاي تنظیم

کشـورهاي کمتـر هـاي در اینجا نیـز مجـدداً بـه چگـونگی تأثیرگـذاري ویژگی

  نماییم. اي میتوجه ویژهگریافته بر انتخاب بهینه میان یک یا دو تنظیمتوسعه

را بـه طـور کتـاب  هـاي اساسـییافتـه) 9فصـل (گیري بخش نتیجهدر 

براي تحقیق بیشتر و موضوعات ممکن مباحث بر برخی و شده خالصه ارائه 

  شود. تاکید می
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ــاب از دو اصــطالح  .9 ــن کت ــر "و  "کشــورهاي درحــال توســعه"در ای کشــورهاي کمت

 .مترادف استفاده خواهیم کرد به صورت) LDCs( "یافتهتوسعه

، استچ )Willing) (2002(و ویلینگ ) Basanes(براي مرور کلی نگاه کنید به باسانس  .10

)Estache) (2001( گوش ،)Guasch ( و اسـپیلر)Spiller) (2002( یـا اوگـاز ،)Ugaz ( و

 ) Waddams-Price) (2003(پرایس -وادامس

و گوتیرز ) Berg(براي مرور کلی مباحث مربوط به بخش مخابرات نگاه کنید به برگ  .11

)Gutierrez) (2000( ـــتن ـــی )Wallsten) (2001(؛ والس ـــاردا ) Valletti(؛ ، والت و ماناک

)Manacarda) (2002( ؛ براي مرور کلی مباحث مربوط بـه بـرق نگـاه کنیـد بـه اسـتچ و

ــز ــا -رودریگ ــیکن )Rodriguez-Pardina) (2000(پاردین ــنت) Bacon(؛ ب ــونز -و بس ج

)Besant-Jones) (2001.(  

  ).Romero) (1999(، استچ و رومرو )Chisari(نگاه کنید به چیساري  .12

13. Exploratory  

14. Regulatory agencies 

15. USO یا خدمات فراگیر )Universal Service Obligation ( بـه آن دسـته از خـدماتی

شرکت مخابرات دولتی در راسـتاي ایجـاد عـدالت اجتمـاعی و توسـعه شود که گفته می

 .مترجم/عدالت ارتباطی ملزم به ارائه است

16. rent extraction :جویی ایــن مفهــوم بــا رانــت)rent-seeking (از . هــایی داردتفاوت

سیاسـتمداران از قـدرت ارتبــاط دارد، واژه  بـه سـوء اسـتفاده rent extractionآنجاییکـه 
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19. Regulatory contracts 

20. Theory of imperfect enforcement 

21. Enforcement  

22 .access pricing  بــرق منظــور از دسترســی، اسـتفاده از خــدماتی مثــل شــبکه انتقــال

 باشد./مترجممی

23. Vertical disintegration 

24. Vertical integration 

25. Reciprocal access prices 

26. Regulatory institutions 

27. Trade-offs 

28. Centralized  

29. Monofunctional regulation 

30. Separation of powers 

31. capture  



 

  
  
  
1  

  گذاريمروري کلی بر مسائل مربوط به مقررات

  مقدمه 1-1

در این کتاب مسائل مربوط به خدمات رفاهی عمومی، مخابرات، برق، گـاز، 

هـا و ... ) و هـا، بنـادر، فرودگاهآهـن، اتوبوسها، راهآب، حمل و نقل (جاده

» هاي اقتصاديزیرساخت«ها به عنوان خدمات پستی، که گاهی اوقات از آن

ربـوط بـه شـوند. الزم بـه ذکـر اسـت کـه مسـائل مشود، بررسی مییاد می

از قبیل آموزش و سالمت یـا مسـائل مربـوط بـه » هاي اجتماعیزیرساخت«

گنجند. این فصل به هاي مالی در چارچوب مباحث این کتاب نمیزیرساخت

گذاري و آزادسازي خدمات رفاهی عمومی اي در مورد مقرراتسؤاالت ویژه

ر ابتـدا مـا د 1شـوند. پردازد که در کشورهاي در حال توسـعه مطـرح میمی

هـاي کنیم که بر تحلیلهایی از کشورهاي در حال توسعه را مرور میویژگی

  گذاري تأثیرگذار هستند. سیاست رقابتی و مقررات

ي یکی از مفاهیم اساسی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیـرد، هزینـه

است که به معناي هزینه اجتماعی یک واحد افـزایش  2نهایی بودجه عمومی

بایست، به طـور خـاص، زیـان باشد. در برآورد این هزینه میودجه میاین ب

ها درآمدهاي خود را از طریـق زیرا دولت 4را لحاظ نمود3رفتهرفاهی ازدست

شود که این زیان رفاهی از دهند. برآورد میافزایش می 5زاهاي اختاللمالیات
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ر زمـان باشد. یعنـی هـ 3/0دست رفته در کشورهاي در حال توسعه حدود 

واحد براي شـهروندان  3/1دهد، دولت بودجه خود را یک واحد افزایش می

هاي مالیاتی در کشورهاي در حال توسعه بـه هزینه دارد. عدم کارایی سیستم

هـا ها را براي دولتگذاري در زیرساختهمراه احتمال وجود فساد ، سرمایه

ایی بر هزینـه همـه العاده مشکل کرده است. از سوي دیگر این عدم کارفوق

گـذاري تـأثیر انواع مداخالت دولت، به ویژه در سیاسـت رقـابتی و مقررات

هـاي بانـک جهـانی، زیـان رفـاهی از دسـت رفتـه در گـذارد. طبـق دادهمی

است و بر اساس برآوردهـاي انجـام  0/1کشورهاي در حال توسعه فراتر از 

 5/1تـا  2/1لنـد بـین و در تای 5/2، فیلیپـین 2/1شده، این میـزان در مـالزي 

). ما براي بسـط تحلیـل خـود، 1990، 8و وگلسنگ 7، تندون6باشد (جونزمی

گیـریم هزینه باالي تأمین بودجه عمومی را به صورت مفـروض در نظـر می

زیرا اگرچه انجام اصالحات مالیاتی در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه 

ار زیاد مالی، انسـانی و هاي بسیضروري است، اما به دلیل وجود محدودیت

  رسد. مدت بعید به نظر میسیاسی، انجام چنین اصالحاتی در کوتاه

گـر، توانـایی هاي کنترل رقابـت و تنظیمیکی از ابزارهاي اصلی سازمان

هاسـت. بـا ایـن حـال، کشـورهاي در حـال توسـعه فاقـد حسابرسی هزینه

؛ 1996، 9وكهاي حسابداري و حسابرسـی پیشـرفته هسـتند (تربلیکـسیستم

). ایــن مســأله ناشــی از عــواملی 2003، 12و تروجیلــو 11، اســتاچ10کــامپوس

هاي سیاسـی و هاي آموزشی مناسب، وجـود دشـواريهمچون فقدان برنامه

اجتماعی (که مـانع پرداخـت دسـتمزدهاي انگیزشـی بـه حسابرسـان بـراي 

 هـايشـود)، فقـدان فناوريها و جلوگیري از فساد میقدردانی از تالش آن

هاي سـاختگی و اي (کـه شناسـایی هزینـههاي رایانـهروز از قبیل سیسـتمبه

هاي سازد)، و ناتوانی در وضع جریمههاي واقعی را دشوار میارزیابی هزینه

سنگین بر موارد جعل مستندات (به دلیل مسئولیت به شدت محدود بسیاري 
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  از کارگزاران اقتصادي) است. 

در حال توسعه از وجود فسـاد گسـترده همچنین، بسیاري از کشورهاي 

هاي داخلـی برند که یکـی از دالیـل اصـلی آن پـایین بـودن هزینـهرنج می

هاي انتقالی غیررسمی است. هنگامی که دو گروه (مانند یک بنگاه و پرداخت

کننـده مزایـده یـا مناقصـه)، یک حسابرس یا یک پیشنهاددهنده و یک تنظیم

هاي لو رفـتن و نیـز دهند، باید هزینهترتیب می اي محرمانه با یکدیگرمعامله

(که میزان کـارایی آن کمتـر از جبـران  13نیاز به استفاده از جبران غیرمستقیم

هـاي غیـر رود هزینـه ایـن انتقالمستقیم است) را در نظر بگیرند. انتظار می

ها رسمی در کشورهاي کمترتوسعه یافته کمتر باشد زیرا شناسایی این هزینـه

در چنین کشورهایی در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته دشوارتر بوده و بـه 

هـا (ماننـد هنجارهاي اجتماعی به برخی از انـواع انتقال عالوه، ممکن است

هـاي قـومی) ارزش هاي درون خانوادگی، کمک به روسـتاها یـا گروهکمک

  ). 1992، 14مثبتی بدهند. لذا، مبارزه با فساد دشوارتر است (تایرول

عدم کارایی بازارهاي اعتبار و فقدان ثروت، موجب شده قیود مربوط به 

هی [مثل اخذ وام] در کشورهاي در حال توسعه دست و محدودیت ایجاد بد

پا گیر باشد. توجه به این نکته از این حیث ضـروري اسـت کـه بسـیاري از 

هاي موجــود در گــذاري از دشــواريمشــکالت سیاســت رقــابتی و مقررات

ــمه گرفته ــارجی سرچش ــرمایه خ ــذب س ــتقراض و ج ــوي اس ــد. از س ان

کـه سیاسـت رقـابتی عمـومی و  بایست بـر ایـن نکتـه تاکیـد کنـیمدیگرمی

گذاري خوب بخش بانکی مکمل یکدیگر هستند. هنگامی که بخـش مقررات

بانکی ناکارا و استقراض بسیار پرهزینه یا غیرممکن باشد، ممکن است یـک 

گذاري ها امکـان سـرمایههایی را که براي بنگاهسیاست رقابتی کارآمد، رانت

  15ثباتی شود. یکند، از بین ببرد یا موجب بایجاد می

گذاري براي خدمات رفـاهی عمـومی هایی که مانع مقرراتسایر ویژگی
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شوند، به دولت ارتباط دارند. به طور خـاص، دو ویژگـی در کشـورهاي می

توسعه یافته وجود دارد کـه غالبـاً در کشـورهاي کمتـر توسـعه یافتـه دیـده 

) توانـایی 2ولت و () کنترل قانونی د1شوند. این دو ویژگی عبارتند از: (نمی

هاي کارآمد نسبی براي ورود به قراردادهاي بلندمدت. معموالً در دموکراسی

هاي عالی، نهادهاي حسابرسی دولتی، تفکیک قدرت و رسـانه (داراي دادگاه

شود؛ کـه در کشـورهاي در ) نوعی سیستم کنترلی و توازن دیده می16مستقل

ود دولت در کشورهاي درحال شحال توسعه وجود ندارد. این امر باعث می

طلبان تبدیل شـود. هاي ذینفع و فرصتتري براي گروهتوسعه به شکار آسان

ــورد  ــانی در م ــد، نااطمین ــی کارآم ــاي سیاس ــی و نهاده ــدان دموکراس فق

گر گذاري آینده را افزایش داده و کار را براي دولت و نهادهاي تنظیممقررات

سـازد. در اي بلندمدت دشـوار میهجهت ایجاد الزامات نافذ جهت سیاست

هاي اقتصادي کشـورهاي در حـال توسـعه نسـبت بـه اثـرات نتیجه سیاست

  تر هستند. و مذاکرات مجدد حساس 17ايدندهچرخ

هاي کشورهاي در حال توسعه، ضـعف قواعـد قـانونی یکی دیگر از کاستی

ت است. اجراي ضعیف قوانین و قراردادها، موجب انحـراف قراردادهـا بـه سـم

  شود. شده و یا منجر به مذاکرات مجدد پرهزینه می 18قراردادهاي خوداجرا

در نهایت باید تأکید کرد که در کشورهاي در حال توسعه، آزادسـازي و 

هاي عمومی غالباً در جذب زدایی صورت گرفته در بخش زیرساختمقررات

  ماند. سطح مورد نیاز سرمایه خارجی ناکام می

اسر مباحث این کتاب مدنظر قرار خواهد گرفـت و ها در سراین ویژگی

ها در در مواقع ضرورت، رهنمودهاي خاصی براي رویارویی با این دشواري

  گذاري و ارتقاي رقابت در خدمات رفاهی عمومی ارائه خواهند شد. مقررات

اي که گر به گونههاي تنظیمدهی سازماندر مورد نحوه سامان 2. 1بخش 

کنـد. در ایـن بخـش همچنـین بـه منـافع و د؛ بحـث میمحرك رقابت باشن
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انحصارگران متصدي به دو  19هاي ورود یا عدم ورود به تجزیه عموديهزینه

قواعد تنظـیم مقـررات  3. 1پردازد. بخش بخش رقابتی و انحصار طبیعی می

دهد. هاي انحصاري در کشورهاي در حال توسعه را ارائه میمورد نیاز بخش

هاي رقـابتی در هاي انحصاري و بخشریت تعامل میان بخشمسأله مهم مدی

گـذاري دسترسـی شود. در ایـن بخـش قـوانین قیمتبررسی می 4. 1بخش 

اتخاذ شـده در کشـورهاي در حـال توسـعه بـا جزئیـات بیشـتري بررسـی 

هـایی به طور خاص به بحث سیاست رقابتی در بخش 5. 1شوند. بخش می

اند؛ اختصاص دارد. بحث الزامات خـدمات که در معرض رقابت قرار گرفته

مورد بررسی قرار گرفته است. و اظهارنظرهاي پایـانی  6. 1فراگیر در بخش 

  اند. ارائه شده 7. 1در بخش 

  موضوعات ساختاري .1-2

  هاي تنظیم مقرراتساختار سازمان

نخسـتین نکتــه در تعیـین ســاختار یـک نهــاد دولتـی کــه مسـئول سیاســت 

گذاري و حفظ رقابت است، پاسخ به این سؤال اسـت کـه آیـا ایـن مقررات

کارکردها باید به یک سازمان تجمیع شده، واگـذار گـردد یـا چنـد سـازمان 

  مجزا. در این رابطه، تجربیات اخیر استرالیا و نیوزلند راهگشا خواهد بود. 

نیوزلند توانست با تکیه صرف بـر قـوانین رقابـت عمـومی کـه توسـط 

آمد؛ بـه صالح در حوزه رقابت صنعتی به اجرا درمیها و یک نهاد ذيدادگاه

گـذاري دسـت یابـد. ایـن رویکـرد رویکردي بسیار بدیع در زمینـه مقررات

نخستین بار براي تنظیم مقررات مربوط بـه مخـابرات و سـپس بـرق مـورد 

گـذاري قرار گرفـت کـه در آن بـراي نخسـتین بـار مفهـوم مقررات استفاده

در صنعت نیز مطرح گردید. در اینگونه مقررات گذاري، در آن  20خودگردان

فعاالن صنعت شـوراهایی بـراي مـذاکره در مـورد قواعـد اصـلی و شـرایط 

  دهند. هاي مشترك تشکیل میدسترسی به زیرساخت
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شکست مواجه نشد، اما پـس از چنـد اگرچه تجربه نیوزلند بالفاصله با 

گذاري صـنایعی کـه سال دولت اذعان کرد که کماکان نیاز به کنترل مقررات

به اندازه کافی رقابتی نیستند، وجود دارد. در حقیقـت، ثابـت شـد حتـی در 

 کـه است یعیصنا نیب صنعت نیرت یرقابتهایی همچون مخابرات، که بخش

نیـز ایـن نیـاز وجـود دارد. کنتـرل و نظـارت ؛ ستندین یرقابت یکاف اندازه به

صورت گرفته توسط صـنعت بـراي جلـوگیري از سوءاسـتفاده از موقعیـت 

دهـد تغییـر ها نشان میکافی نبود. تعداد دعاوي اقامه شده در دادگاه 21غالب

هـاي محـور آن، یـافتن بنگاهتکنولوژیکی سریع صنعت و ماهیـت تکنولوژي

هاي سازد. بـه عـالوه، رویـهغالب را دشوار میکننده از موقعیت سوءاستفاده

شود. در نتیجـه، ثابـت طراحی شده نیز موجب تأخیرهاي طوالنی در کار می

شده تکیه صرف بر قوانین حفظ رقابت، حتی زمانی که این قوانین به خوبی 

شوند، نیز کارایی الزم را ندارد. بنابراین، بر اسـاس بسط داده شده و اجرا می

گـذاري گزینـه توان نتیجه گرفت کـه کنـار گذاشـتن مقرراتمی این تجربه،

  صحیحی نیست. 

گـذاري فقـط در سیاست حفظ رقابت به صورت تجمیع شده و مقررات

پذیر است کـه ایـن سـازمان تنظـیم مقـررات یک سازمان صرفاً زمانی امکان

گـذاري در باشـد. مقررات 22(همانند مورد استرالیا) یک سازمان چندصـنعتی

الیا حول یک سازمان چند بخشی فدرال به نام شوراي رقابت و مصرف استر

اي گذاري منطقهتخصصی و مقررات و چند سازمان23(ACCC)کننده استرالیا 

متشـکل از دفـاتر بخشـی و اجرایـی و اداره  ACCCسازماندهی شده است. 

کننده است. این شورا با مسائلی از قبیل کیفیت و امنیـت محصـول، هماهنگ

ها و اقدامات تجـاري محدودکننـده کننده، دسترسی، ادغامیت از مصرفحما

  هاي مربوطه سروکار دارد. در همه بخش

ACCC  ایجاد شد. با واگذاري مسئولیت ارتقاي رقابت به  1995در سال
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، بخش قابل توجهی از وظایف نهادهاي تخصصـی ACCCصورت فراگیر به 

. مـثالً نهـاد تنظـیم مقـررات گذاري به این شورا محول شـده اسـتمقررات

گـذاران خـدمات تعطیل شد. هیأت مقررات ACCCمخابرات پس از تأسیس 

هـاي تنظـیم )، مسـئول همـاهنگی فعالیت1997(تأسیس در سـال  24عمومی

هاي رغم این که کماکان از سازماناست. در استرالیا علی ACCCمقررات در 

بت در سـطح فـدرال تجمیـع گذاري و رقاشود؛ مقرراتاي استفاده میمنطقه

توان این سیستم را با سیستم متداول در ایاالت متحده مقایسه است. می شده

گــذاري چندبخشــی در ســطح دولتــی و کــرد. در سیســتم امریکــایی، قانون

شود و به سیاست رقابتی گذاري تخصصی در سطح فدرال انجام میمقررات

  شود. به طور جداگانه پرداخته می

اي جذاب براي کشـورهاي در هاي تنظیم مقررات، گزینهسازمانتجمیع 

حال توسعه است زیرا این کشورها با کمبـود جـدي پرسـنل آمـوزش دیـده 

هاي مخابرات، برق و گاز مشاهده مواجه هستند. این مسأله به ویژه در بخش

قابـل تـوجهی میـان نهادهـاي تنظـیم  25هاي اقتصاديشود. اگرچه صرفهمی

هاي اقتصـادي رسـد صـرفهصنایع وجود دارد، امـا بـه نظـر میمقررات این 

گذاري عامل اصلی در تاسـیس موجود میان سیاست حفظ رقابت و مقررات

این نهادها نیستند. براي جلوگیري از به وجودآمدن یک نهاد پرقدرت، عموماً 

از یک کارگزاري مجزا براي حفظ رقابت و (به جز براي کشـورهاي بسـیار 

هاي تنظیم مقررات تجمیع شده در سـطح فـدرال طرفـداري انبزرگ) سازم

تواند در سطح محلی باقی بمانـد. کنیم. تنها استثنا بخش آب است که میمی

ها] بودن صنایع [و ماهیت متفاوت این تکنولوژي 26بربه طور کلی، تکنولوژي

گـذاري در سـطح ها نیـاز بـه مقرراتشود تا جهت کاهش هزینهموجب می

جود داشته باشد، اما ایجاد قابلیت حسابرسی مستلزم وجود نهادهاي فدرال و

  غیرمتمرکز است. 
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ارائه یک پیشنهاد خوب در مورد این مسأله ساختاري، نیازمنـد در نظـر 

هاي صنعت است. تنوع هاي سیاسی، شرایط اولیه و ویژگیگرفتن محدودیت

کشورهاي مختلف هاي اتخاذ شده در کشورهاي توسعه یافته و تجربه حلراه

دهد که آمریکاي التین (آرژانتین، شیلی، پرو، برزیل، بولیوي و ... ) نشان می

، 28در مقابـل همـاهنگی 27این روابط متضمن برقراري موازنـه میـان تفکیـک

گـذاران، قـدرت اجرایـی رقابت خالق در مقابل رقابت مخرب میان مقررات

فساد محلی در مقابل فسـاد بیشتر مقامات محلی در مقابل کنترل بهتر دولت، 

بخشـی جهـت محور در مقابل تسـهیم منـابع و تنوعفدرال، تخصص صنعت

 29هاي نهادي در مقابل بهبود هماهنگی هستند (آبـرتکنترل ریسک شکست

  نگاه کنید) 1. 1). (به کادر 2000، 30، اسمیت2001و الفونت، 

  هاي تنظیم مقررات: ساختار سازمان1. 1کادر 

  ر آرژانتینگرایی دتخصص

ها با ایجاد یک سـازمان ، تجدید ساختار در هر یک از بخش31در آرژانتین

گذار ویژه هر بخش همراه بود. البته رویکرد خاصی که هر یـک از مقررات

ها برگزیدند، کامالً متفاوت بود. در حالی که در ایجاد و تأمین نیروي بخش

ــات هاي تنظــیم مقــررات بــرق و گــاز از بانســانی ســازمان هتــرین تجربی

اي در هـا بـا مشـکل عمـدهالمللی تبعیت شد و در عمل نیز این بخشبین

ها و مقامـات انجام وظایف خود روبرو نشدند، امـا تجربـه سـایر سـازمان

گذاري بخش مخـابرات تر بوده است. مقرراتتنظیم مقررات بسیار ضعیف

ن نیروي انسانی سازترین موارد بودند که نه تنها از مشکل تأمیو آب مسأله

ــا مســائلی در خصــوص عــدم شــفافیت فرآینــد رنــج می ــد، بلکــه ب بردن

اند. در خصوص نهادهاي تنظیم مقررات حمل گیري نیز روبرو بودهتصمیم

بودنـد،  گـذاري تجمیـع شـدهو نقل که به تازگی در یک سازمان مقررات

  مسأله اصلی عدم استقالل از قدرت سیاسی بود. 




