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چکیده
زمینه و هدف :استارتآپ ها و کسب وکارهاي نوپا از اجزاي حیاتی رشد در اقتصاد جهانی هستتدد و از
ارکان مهم اقتصاد هر کشتور بته حساب می آید که در رشتد اقتصتادي ن تس بستیار مهیتی ای تا متیکددتد
اهییت دادن به کسبوکارهاي نوپا در فرایدد توسعه اقتصادي و اجتیاعی هر جامعهاي اجتداب ناپذیر است
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رقابت این دسته از مشاغل با مشاغل سدتی مشابه را به ضرورت مبدل ساخته است
روششناسی :م اله حاضر توصی ی تحلیلی بوده و با است اده از روش کتابخانهاي به بررسی سوال مورد
اشاره پرداخته شده است
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و مشاغل سدتی در پرتو اهداف ح وق رقابت و رفتارهاي ضد رقابتی در ح وق تجارت ایران است
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مقدمه
رشد فزایدده فداوري اطالعات و ارتباطات و به تبع آن تجارت الکترونیک به سرعت در حتال تغییتر
فضاي کسبوکار است وقوع دگرگونیهاي پتیدرپتی در فدتاوري اطالعتات و گستترش کتاربرد
کامپیوتر و ایدترنت در تجارت به قتدري عییتق و اثرگتذار بتوده استت کته بستیاري از متخصصتان
معت دند در سال هاي اخیر ان البی مشابه ان الب صدعتی به وقتوع پیوستته استت شترکتهتاي نوپتا،
نت س مترکزي در ایجاد شغل و افتزایس نترخ رشتد و نتوآوري دارند (سازمان هیکاري اقتصتادي
و توسعه )2015 1،در واقع کستبوکارهتاي نوپتا ابتتتداییتتترین متتدبع خلتق شتتغل در طتتی دهته
گذشته به شیار میآیدد گرچه کسب وکارهاي نوپا وزن کیی در اقتتصاد دارنتد ،امتا آنها به طتور
متوسط  %1٧اشتغال را در کشورهاي اروپایی بر عهده دارند و ت ریباً نستبت بتته شتتغلی کته از بتین
میبرند ( ،)%22دو برابر شغل ایجاد میکددد ( )% 42موضوع ایجاد اشتتغال توستتط استتارتآپهتا
بتحثی استت که ت ریبتاً در تیتامی اقتصتادها و بختسهتا وجتتود دارد (کریستکوولو)٧8 :2014 ،2
بسیاري از شغلهاي سدتی در سال هاي اخیتر بته واستطه پیشترفت دنیتاي دیجیتتال از بتین رفتته و یتا
کاهس قابل توجهی داشته است و از طرفی با گسترش م هوم استارتآپ بسیاري از مشاغل جدیتد
رونق گرفته و یا حتی شغلهاي جدیدي که پیستتر وجتود نداشتت ،بته وجتود آمتده استت طبتق
پژوهسهایی که انجام شده است ،ت ریباً  38درصد از مشاغل در ایران تا  ،2025به واسطه فداوري و
تکدولوژي از بین خواهدد رفت به عدوان مثال بتا ورود فدتاوري بته کشتور در حتوزه حیتل و ن تل،
بسیاري از آژانس هاي مسافرتی از بین رفتدد امتروزه صتدعت چتاپ بتا توجته بته الکترونیکتی شتدن
متون ،در حال ناپدید شدن است و حتی کارت ویزیتها نیز به صورت پیامک و سایت و هیچدتین
دیگر ابزارهاي مجازي و دیجتال ارائه میشتود از بتین رفتتن کستبوکارهتاي ستدتی یتک تهدیتد
خواهد بود و قطعاً ن س دولت براي ایجاد اشتغال در فضاي کسبوکار با است اده از فداوري ،خیلتی
پر رنگتر میشود تا این تغییر و پوستاندازي که باعث بیکاري بستیاري از مشتاغل ستدتی خواهتد
شد ،اثرات مد ی کیتري داشته باشد در ایران در موارد مختلف تاثیر مد ی کسبوکارهاي نوظهور
بر مشاغل سدتی وجود دارد ظهور و توسعه سایتهاي آگهی و اطالع رسانی تبلیغتی در زمیدتههتاي
مختلف نظیر سایت «دیوار» در زمیده امالک و یا سایت «باما» در زمیده خرید و فروش خودرو سبب
شده است مشاغل سدتی مشابه ن س کیتري داشته و به حاشیه روند عتالوه بتر ایتن ،رشتد و توستعه
فروشگاههاي مجازي ،بر کسب وکار فروشگاهاي ستدتی تاثیرگتذار بتوده استت عتالوه بتر ایتن در
خصوص کسبوکارهاي نوظهور میتوان به آژانسهاي کرایهاي «اسدپ» و «تبسی» اشاره کرد کته
فعالیت آژانس هاي مستافرتی درون شتهري ستدتی را تتا حتد زیتادي تحتت تتاثیر قترار داده استت
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اعتراض عوامل ذي ربط مشاغل ستدتی مشتابه در خصتوص گستترش کستبوکارهتاي نوظهتور در
هیین راستا قابل ارزیابی است کسبوکارهاي نوظهور قطعاً تاثیر زیادي در ایجاد اشتغال و کتاهس
سدتی است و از این جهت خسارات زیادي نیز به فعاالن مشاغل سدتی مشابه وارد میشود بر استا
آنچه گ ته شد سوال اساسی که در این زمیده مطرح میشود این استت کته در نظتام ح توقی ایتران،
رقابت کسبوکارهاي نوپا (استارت آپ ها) با مشاغل مشابه سدتی چگونه قابتل ارزیتابی استت در
راستاي بررسی و پاسخ به سوال مورد اشاره ابتدا ،استارتآپهتا و مشتاغل ستدتی در پرتتو اهتداف
ح وق رقابت بررسی شده و در ادامه رقابت استارتآپها و مشاغل سدتی مطتابق قواعتد رقتابتی در
ح وق ایران تبیین و تحلیل شده است
استارتآپها و مشاغل سنتی
مدظور از کسب وکار خرید و فروش کاالها ،تولید کاال یا عرضه خدمات به مدظور به دستت آوردن
سود است در یک ت سیمبددي میتوان انواع کسبوکارها را به شس دسته ت ستیم بدتدي کترد)1 :
کسبوکار خانگی؛  )2کسبوکار خانوادگی؛  )3کسبوکار روستایی و کسبوکتار ایدترنتتی؛ )4
کسبوکار کوچک و متوسط؛  )5کسبوکار بزرگ (پورداریانیو هیکاران )26-24 :1384 ،البتته
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هزیده ارایه خدمات ای ا میکددد؛ اما مهیترین چالس این نتوع کستبوکارهتا از بتین بتردن مشتاغل

کسب وکارهاي یاد شده با یکدیگر هیپوشانیهایی نیتز دارنتد ایتن کستبوکارهتا در حتوزههتاي
مختلف ماندد تجارت ،خدمات ،صدایع ،کشاورزي و فتنآوري اطالعتات متیتواندتد ایجتاد شتوند
هیچدین این کسبوکارها در بخسهاي مختلف اعم از دولتی ،خصوصی و یتا تعتاونی انجتامپتذیر
هستدد در تح یق حاضر البته بر مبداي تاثیر فضاي دیجتتال بتر کستبوکارهتا دو نتوع کستبوکتار
وجود دارد :کسبوکار سدتی و کسبوکار نوپا (استتارتآپهتا) در ایتن بررستی بته آن دستته از
مشاغلی ،مشاغل سدتی گ ته میشوند کته کیتترین ارتبتاا بتا فتنآوري دیجیتتال دارنتد مهیتترین
ویژگی این دسته از مشاعل تعلق بته یتک مکتان مشتخت و تتامین نیتاز مشتتریان از طریتق حضتور
فیزیکی است یکی دیگر از مهیترین ویژگیهاي مشاغل ستدتی نیتاز بته حضتور متداوم و فیزیکتی
انسان هاست و در صورتی که دارنده شتغل متدت کوتتاهی بته دفتتر ختود مراجعته نکدتد بخشتی از
مشتریان خود را از دست میدهد ،اما دنیاي دیجیتتال ایتن امکتان را متیدهتد کته شتغل و نیازهتاي
مشتریان را بتون از راه دور و از طریق ارتباطات الکترونیکی متدیریت کترد بتا پیتدایس کتامپیوتر،
ایدترنت و توسعه جوامع در پی سهولت ارتباطات نوع جدیدي از کسبوکارها به وجتود آمتده کته
درفضاي مجازي در حال هرچه گستردهتر شدن هستدد (نادران )65 :1382 ،که به آنها کستبوکتار
ایدترنتی (مجازي) گ ته میشود فضاي مجتازي ،از ده هتا هتزار کتامپیوتر بته هتم پیوستته ،سترویس
دهددهها ،شبکههاي ارتباطی ،سوییچها و کابلهاي فیبرنوري است که امکان ایجتاد ارتباطتات را در
یک سامانه جامع فراهم میآورد
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کسب وکار نوپا (استارتاپ) یک سازمان موقت است که با هدف ایجاد یتک متدل کستبوکتار

تکرارپذیر و م یا پذیر به وجود آمده است (رایس )23 :2011 ،1هر چدد ،استارتآپهتا معیتوالً
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کسبوکارهایی کتوچک و متتوسط هستتدد ،لتیکن ،باید در نتظر داشتت که هر نتوع کستبوکتار
کوچک و متوسطی استارتآپ ،بته حستاب نییآید و در واقتع ت تاوتهتایی بتین ایتن دو م هتوم
وجود دارد ایدکه ت تاوت از کجتتا شتتروع متی شتود ،بستته بته ستطن تکدولتوژي بته کتار رفتته در
کسبوکارهتا دارد و معیوالً استارتآپهایی که بتا رشتد شتدید فدتاوري روبته رو هستتدد ،بستیار
مت اوت از سایر کسبوکارهتاي معیولی هستدد
استارتآپها و مشاغل سنتی در پرتو اهداف حقوق رقابت
ح وق رقابت بر اسا پذیرش ضرورت دخالت دولتت در بتازار بته جهتت جلتوگیري از شکستت
بازار بته دلیتل اعیتال ضتدرقابتی و هیچدتین بتراي افتزایس تتوان تولیتد و بتاالبردن ستطن کی یتت
محصوالت در برابر سایر رقبا و در نتیجه کارایی اقتصادي بیشتر شکل گرفته استت در ایتن مبحتث
به بررسی استارتآپها و مشاغل سدتی در پرتو اهداف ح وق رقابت پرداخته میشود
 -1حذف انحصار
اندیشه مهار کردن اعیال ضد رقابت و کاهس انحصارها اگرچه داراي ساب هاي قتدییی استت ،امتا
فکر ح ظ رقابت در بازار و حیایتت از آن بتهصتورت نهادیدته نتتایج رویکترد جدیتدي استت در
ح وق کدونی ایران موضوع رقابتی شدن فعالیتهاي اقتصادي براي اولین بار در قتانون برنامته ستوم
توسعه اقتصادي ،اجتیاعی و فرهدگتی مصتوب  13٧9مجلتس شتوراي مطترح شتد و پتس از اتیتام
مهلت اجراي قانون برنامه سوم ،قانون برنامه پدج ساله چهارم در سال  1383به تصویب رسید فصتل
سوم این قانون نیز با عدوان رقابتپذیري اقتصاد ،طی  6متاده بته موضتوع لغتو انحصتارات و رقتابتی
کردن اقتصاد ملی پرداخته است در بدتد  3شتق «التف» قستیت «د» و بدتد ستوم قستیت «ه» مصتوبه
 83/9/21مجیع تشخیت ،از افزایس رقابتپذیري و جلوگیري از انحصتار توستط بدگتاههتاي غیتر
دولتی از طریق وضع قوانین و م ررات الزم به عدوان یکی از سیاستهتاي کلتی اصتل  44نتام بترده
شده است در واقع در بتتدد ستتوم شتق التف قستیت (د) و بدتد ستوم قستیت (ه) متتصوبه متتورخ
 21/9/1383مجیع تشخیت مصلحت نظام از افزایس رقابتپذیري و جتلوگیري از ایتجاد انحصتار
توسط بدگاه هاي غیردولتی از طریق وضع قتوانین و م تررات الزم بته عدتوان یکتی از سیاستتهتاي
کتلی اصتل چهل و چهارم قانون اساسی نتام بترده شده استت بتتدد ()) ستتیاستهتاي کلتی اصتل
چهل و چهارم قانون استاسی ابتالغی م ام معظمرهبري نیز به صراحت بر افزایس رقابتتپتذیري بته
عدوان یتکی از جتهتگیريهاي خصوصیسازي اشاره دارد این امر بیانگر آن استتت کته در نظتام
1. Ries
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اقتصادي ایتران ،بته رقابت به دیده ارزشی متست ل نتگریسته میشود هیچدین در بدد التف متاده 3٧
و دیگر مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتیاعی و فتترهدگی جتتیهوري استالمی ایتران،
رقابتپذیري اقتتصاد فراهم نیاید افزون بر آنچه گ ته شد ،ماده « 1پیسنویس الیحته قتانون جتامع
تتسهیل رقابت و کدترل و جلوگیري از شکلگیري انحصارات» (ویترایس پتدجم) کته در آبتان متاه
 1383از سوي معاونت برنامهریزي و بررسیهاي اقتصادي وزارت بازرگتانی تهیته شتده و م تررات
فصل نهم قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل  44قانون اساسی نیز بتهطور کتلی بر این پتیسنتویس
تکیه دارد ،بیان میکدد« :هدف این قانون حذف و یا کدترل انحصتار در فعالیتتهتاي تجتاري ،مدتع
رفتارهاي ضد رقابتی از جیلته رویته هتاي محدودکددتده و اعیتال بازرگتانی غیرمدصت انه و تستهیل
رقابت به مدظور افتزایس کتارایی و رفاه اقتصادي استت»  1در تبیتین میانعتت از ایجتاد انحصتار بته
عدوان یکی از اهداف ح وق رقابت در ایران ،الزم به ذکر است که در خصتوص کستبوکارهتاي
نوپا رویه انحصاري به چشم نییخورد به عدوان مثال در م ایسه استارتآپهتا و تپستی بتا شترکت
تاکسیرانی به عدوان نیونه مشابه مشاغل سدتی رویه انحصاري وجود ندارد مهیترین انت تاد در ایتن
خصوص قوانین سهلگیرانه تر استارتآپها براي استخدام نسبت به شرکت تاکستیرانی استت کته
مصداقی از انحصار تل ی نیی شتود در یکتی از متوارد و شتروا استتخدام در شترکت تاکستیرانی،
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دولت مکلف شده استت کته نتظامهاي قانونی ،ح وقی و اقتتتصادي متتداسب را در جهتت ت ویتت

نداشتن شغل دیگر ذکر شده است این در حالی است که چدین شترطی بتراي استتخدام در استدپ و
تپسی ذکر نشده است این موضوع وقتی بیشتر قابل توجیه استت کته بختس عیتدهاي از راندتدگان
شاغل در این دو استارتآپ به صورت پاره وقت مشغول به فعالیت بوده و بته عدتوان شتغل دوم بته
اشتغال در این شرکتها مینگرند و و به عبارت دقیقتر یکتی از اهتداف و رویته استتارتآپهتاي
مذکور است اده از وقت اضافه مت اضیانی است که داراي شغل اول هستدد بر اسا

آنچه گ تته شتد

رویکترد انحصتاري در استتارتآپ هتاي فعتال در ایتران در ارتبتاا بتا مشتاغل ستدتی مشتابه دیتده
نییشود
 .2کارایی اقتصادی و افزایش رفاه
کارایی به معداي انجام دادن کاري به بهترین وجه و با بهترین نتیجه ،بدون هدر دادن وقت ،انرژي و
پول است در علم اقتصاد نیز کارایی از این معدا دور نی تاده به نحوي که کارایی را به دست آوردن
بهترین محصول و تولید از حدأقل مدابع موجتود ،تعریتف کتردهانتد (نخعتیآغییتونی)93 :1382 ،
کارایی اقتصادي یعدی تولید با حدأقل هزیده میکن و به حدأکثر رساندن مدافعی که امکان بهدستت
 1در ویرایس اول الیحه مورد اشاره (پیتسنویس م دماتی) که در اردیبهشت  1383تدوین شد ،به صراحت تأمین و تضیین
مدافع متصرفکدددگان بته عتدوان یکی از اهداف الیحه اعالم شده بود؛ این متن در مراحل بعدي حذف شد
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آوردن آنها از مدابع موجود توسط مصرفکدددگان وجتود دارد کتارایی اقتصتادي متشتکل از سته

جزو؛ کارایی پویا ،کارایی تولیدي و کارایی تخصیصی است (تیلور )12 :2006 ،1بتا توجته بته ایتن
رقابت استارتآپها و مشاغل سدتی در پرتو اهداف ح وق رقابت و  /نویسددگان :علیرضا فالح ،علیرضا رجبزاده اصطهباتانی و ابومحید عسگرخانی

هدف باید در تییز اعیال رقابتی از ضد رقابتی مالک کارایی مدنظر قرار گیرد اگر عیلی موجتب
افزایس کارایی شود مجاز و در غیر این صورت ضد رقتابتی و میدتوع خواهتد بتود (وکیلتیم تدم،
)41 :1389
هرچدد در فصل نهم قانون یادشده؛ یعدی ح وق رقابت ایران ،به صراحت از کارایی و حیایتت از
مدافع متصرفکددتدگان ستتخدی بتته میتان نیامتده استت ،امتا در متتصوبات زمتتیدهستاز وضتتع ایتن
م ررات ،بهویژه به کارایی اشاره شده است؛ بدتد  2شتق التف قستیت (د) مصتوبه مجیتع تشتخیت
مصلحت نظام راجع به سیاستهاي کتلی بتترنامه ختتصوصیستازي کشتور ،یکتی از اهتداف مهتم
واگذاري را ارت اي کارایی اقتتصادي و بتهرهوري مدابع مادي و انستانی و فتنآوري متیدانتد ایتن
هدفگذاري بتاید در تت سیر و اجتراي م ررات رقابت نیز ،اعیتال و متدنظر قترار گیترد چترا کته
م ررات رقابت یتکی از مظاهر سیاستهاي کلی مذکور هستتدد هتمچدتانکته متاده  1پتیسنتویس
الیحه نیز به صراحت از افزایس کارایی نام میبرد
واقعیت امر این است که برخی از استارتآپها ،ماندد اسدپ ،تپسی ،سایت دیوار ،دیجتیکتاال و
در خصوص کارایی اقتصادي و افزایس رفاه تا حد زیادي موفق عیل کردهاند در واقتع کتارایی
اقتصادي و افزایس رفاه از کارویژههاي مهم استارتآپهاست که با یکی از اهداف ح وق رقابتت
هیخوانی دارد کسبوکارهاي نوپا که عیدتاً بر پایته بهترهگیتري از وب فعالیتت متیکددتد ،ن تس
مهیی در ایجاد کارایی اقتصادي و افزایس رفاه دارند امروزه دگرگونیهاي جهان به واسطه ظهور
فداوري اطالعات ،ایدترنت و بته تبتع آن ،ایجتاد تجتارت الکترونیکتی ،تحتول عیی تی را در فرایدتد
کسبوکار ایجاد کرده است در این راستا ،بسیاري از شرکتها بر خالف فروشگاههاي ستدتی ،بتا
است اده از فداوريهاي اطالعات اقدام به ایجاد فروشگاههاي الکترونیکتی نیتوده کته بتر استا آن
خریداران بتدون نیتاز حضتوري ،متی تواندتد اقتالم درخواستتی را ست ارش و دریافتت نیایدتد ایتن
شرکتها و فروشگاههاي ایدترنتی ماندد؛ دیجیکاال که مطابق با پیشرفتهاي فدتاوري اطالعتات در
سالهاي اخیر توسعه یافتهاند ،دریافتهاند که باید مشتريگرایی را در رأ اهداف ختود قترار دهدتد
تا از این طریق بتواندد مشتریان فعلی خود را راضی و خوشحال و مشتریان جدیدي را جذب و مدابع
درآمدي خود را تضیین کرده و افتزایس دهدتد (وظی تهدوستت و امیتدزاده )32: 1392 ،ابزارهتا و
مول ههاي مورد اشاره که استارتآپهایی چون دیجیکاال یا دیجی استتایل در فعالیتت و ختدمات
رسانی به مشتریان بهره میگیرند ،ن س مهیی در رفاه مشریان ایجاد میکدد بر استا آنچته گ تته
شد فعالیت استارتآپها در این زمیده نیز با اهداف ح وق تجارت در ایران هیخوانی دارد
1 Taylor
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 -3حمایت از آزادی بنگاههای کوچک اقتصادی
یکی دیگر از اهداف ح وق رقابت ح ظ و تداوم بخشیدن به رقابت میان بدگاههتا استت تتا تضتیین
یافت میشود در قانون کالیتون به صراحت ادغامهایی که بهطتور اساستی موجتب کتاهس رقابتت
1

میشوند ،میدوع گردیدهاند
حیایت از کسبوکارهاي نوپا و استارتآپها با هدف حیایتت از آزادي بدگتاههتاي کوچتک
اقتصادي نیز سازگار بوده و هیخوانی داشته و در عین حال مغایرتی با مشتاغل ستدتی مشتابه نتدارد
قانون حیایت از شرکتهاي دانسبدیان از بارزترین مصادیق این نتوع حیایتت از کستبوکارهتاي
نوپا در ایران است مطتابق قتانون حیایتت از شترکتهتا و مسسستات دانتسبدیتان و تجتاريستازي
نتوآوريهتا و اختراعتات مصتتوب  ،1389قتانون حیایتت از شترکتهتتا و مسسستات دانتسبدیتتان و
تجتاريستتازي نتتوآوريهتا و اختراعتتات ،شتترکتهتا و مسسستتات دانتتسبدیتان شتترکت یتتا مسسستته
خصوصی یا تعاونی است که به مدظور هم افزایی علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانتس محتور ،تح تق
اهداف علیی و اقتصادي (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري (و تجاريسازي نتایج تح یق
و توسعه) شامل طراحی و تولید کتاال و ختدمات (در حتوزه فدتاوريهتاي برتتر و بتا ارزش افتزوده
فراوان) به ویژه در تولید نرمافزارهاي مربوا تشکیل میشود
بر اسا
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عیلکرد صحین بازار میکن شود در قوانین کشورها معیوالً اشارههایی صرین یا ضیدی به این مهم

آنچه به عدوان حیایت از شرکتهتاي دانتسبدیتان بته عدتوان زمیدته و بستتر حیایتت از

استارپآپها میتوان گ ت که حیایت از استارتآپها در راستتاي اهتداف ح توق رقابتت قابتل
تبیین است به عبارتی حیایت از شرکتهاي کوچک به عدوان یکتی از اهتداف ح توق رقابتت در
ایران ایجاب میکدد که از شرکتهاي دانسبدیان و هر گونه فعالیتهاي قتانونمدتدي دیگتري کته
زمیده شکلگیري و ظهور استارتآپها را فراهم و تسهیل میکددد ،حیایت شود
بی شک در سایه حیایت از کسبوکارهاي کوچک استت کته ایتن شترکتهتا ظهتور کترده و
گسترش پیدا میکددد دیجیکاال نیونهاي از استتارتآپهتاي موفتق در ایتران استت دیجتیکتاال
مرجع تخصصی ن د و بررسی و فروش ایدترنتی کاال در ایران است گروههاي مختلتف کتاال ماندتد
کاالي دیجیتال ،لتوازم ختانگی ،لتوازم شخصتی ،فرهدتگ و هدتر و ورزش و سترگرمی بتا تتتدوعی
بتیدظیر در دیجیکاال عرضه میشوند دیجیکاال با در اختیار داشتن سهم عیتدهاي از بتازار عرضته
ایدترنتی کاال در ایران با تدتوعی بستیار بتاال از برنتدهاي مختلتف ،در هیراهتی مشتتریان در فرآیدتد
خترید و حت ظ جایگاه بیطرفانه در میان آنها ،نتهایت تتالش خود را میکدد کتاربران و مشتتریان
دیجیکاال می تواندد با حق انتخابی بسیار باال و بتا دریافتت اطالعتاتی کامتل بتراي انتختاب درستت
کاالي مورد نظر خود ،وبسایت دیجیکاال را بتررسی کددد و با حداکثر اطتییدان کتاالي ختود را
1 Clayton Act Article 7.
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انتخاب و خرید کددد هیواره بهترین انتخاب و بهترین ختدمات ،شایستته مشتتري دیجتیکاالستت
دیجی کاال از اولین دریافت کدددگان نیاد اعتیاد الکترونیک از مرکز توستعه تجتارت الکترونیتک
رقابت استارتآپها و مشاغل سدتی در پرتو اهداف ح وق رقابت و  /نویسددگان :علیرضا فالح ،علیرضا رجبزاده اصطهباتانی و ابومحید عسگرخانی

وزارت صدعت ،معدن و تجارت و به عدوان برگزیده بسیاري از متتراجع و نتتهادهاي ذیتربط ،داراي
هیه مجوزهتاي رستیی متورد نیتاز بتراي فعالیتت در ایتن حتوزه استت هیچدتین ،در حتال حاضتر
دیجیکاال با توجه به است بال چشیگیر کاربران و مشتریان ختود ،پرمخاطتبتترین و پربازدیتدترین
وبسایت تجاري کشور است
تأکید بر این نکته الزم است که در صورت حیایتت متسثر از روشهتاي کستبوکتار ،راه بتراي
رونق فعالیت شرکتهاي نوپا (استارت آپ) هیوارتر خواهد شد روشهاي انجام کستبوکتار در
نظام ح وقی ایتران از استتتثداهاي حیایتت قتانون ثبتت اختتتراع بتته شتتیار متیرود ،بتا ایتن حتال،
گرایس شرکتها بته است اده از روش کسبوکار بتته صتتورت آنالین رو بته افتزایس استت ،پتس
میتوان حداقل روشهاي کاربردي مثل تجتارت الکترونیتک را از دایتره ایتن استتثدا ختار) نیتود
بدیهی است که این روشها شرا کاربرد صدعتی را در بر دارنتد؛ چراکته مدظتور از ایتن شترا آن
است که اختتراع (در ایدجا روشهاي کسبوکار تجتارت الکترونیتک) در هتر نتتوع صتدعتی قابتل
ساخت یا است اده باشتد (ستازمان جهتانی مالکیتتمعدتوي )2: 2033 ،در نهایتت متیتتوان متاده یتا
تبصرهاي را در خصوص حیایت از اختراعات روشهاي کسبوکار به قانون  86اضتافه کترد و یتا
متوادي از قانون کته این روشها را از دایرة حیایت خار) نیوده استت ،اصتتالح نیتتود پیشتتدهاد
این است که بدد ب مادة  4قانون  86که «طترحها و قواعتد یتا روشهاي انجتام کتار تجتاري» را از
استثداهاي حیایت به عدوان اختراع مطرح کترده استت ،به این صورت اصتتالح شتتود« :طترحهتا و
قواعد یا روشهاي انجام کار تجاري ،مگر آن دستته از روشهتاي انجتام کتار تجتاري کتته بتتوان
مطابق قانون آنها را در شیار فرایدد به حساب آورد»
در کل بر اسا آنچه گ ته شد ،حیایت از کستبوکارهتاي نوپتا در قالتب اصتل و هتدف مهتم
حیایت از کسب وکارهاي کوچک در ح وق رقابت ایران و قابل تبیین بوده و ایتن امتر هتیچگونته
مدافتتات و مغتتایرتی بتتا کستتبوکارهتتاي ستتدتی مشتتابه نتتدارد حتتتی ضتترورت حیایتتت از ادامتته
کسبوکارهاي نوپا ایجاب میکدد قوانین ح وق مالکیت معدوي در زمیده حق اختتراع ح توق نترم
افزاري این کسبوکارها بکار گرفته شود
 -4حـمایت از فرصتهای اقتصادی برابر و رقابت عادالنه
هر عیلی که آزادي اشخاص را در بازار محتدود و آنهتا را از بتهدستت آوردن فرصتتهتا و مدتابع
محروم میسازد ،ضد رقابتی است (گربر )2 :2004 ،1در ح وق رقابت ایران نیز به این اصل کته بته
1 Gerber
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نحوي میتوان رقابت عادالنه آن را ارزیابی کرد ،اشاره شتده استت متواد  44تتا  52قتانون اجتراي
سیاستهاي کلی اصل  44فهرست ت صیلی موضوعات مشیول ح توق رقابتت را بیتان متیدارد در
ایجاد محدودیت در معامالت (قراردادهاي اف ی که موجب تثبیت قییت در بین رقبا ،ت سیم بازار و
تشکیل گروه بایکوت میشود) ب -موقعیت سلطهگري در بازار (میانعت از رقابت متسثر در بتازار
کاال مست ل از دیگر رقبا و مصرف کددتدگان) ) -انحصتارگري (اشتکال انحصتارگري عبارتدتد از
انحصتتارگري طبیعتتی ،فدتتی و تکدولتتوژیکی ،قتتانونی و کارتتتلهتتا) د -قراردادهتتاي عیتتودي( 1ایتتن
قراردادها داراي دو دسته عیده هستدد؛ قراردادهاي حاوي برخی شروا محدود کددتده مثتل شترا
حداقل قییت از جیله قراردادهاي لیسانس و قراردادهاي حتاوي برختی محتدودیتهتا مثتل توافتق
براي معامله اختصاصی با یک تولید کددده)  -5تیرکتز و ادغتام واحتدهاي تجتاري «تیرکتز تحتت
اشکال انت ال سهام ،انت ال امتوال و ایجتاد شترکت دائیتی جدیتد و بته صتورت عیتودي و اف تی و
تیرکتتز و ادغتتام میتتان واحتتدهاي تجتتاري مت تتاوت صتتورت متتیگیتترد» (عالءالتتدیدی34: 1391 ،؛
سیاواتی41 :1391 ،؛ شکوهی )٧6 :1381 ،البته در عیل مجیوعهاي از عوامل هدایت کددده بتازار
مشخت میکددد که چگونه این بازیگران ،عیل و بر رقابت تأثیر میگذارند لتذا تیرکتز بتر رفتتار
تجار به تدهایی ،امري نادرست است (پریتس)12: 2009 ،2
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دستهبدديهاي مرسوم ،این موضوعات در  5دستهبددي ذیل قرار میگیرند :الف -توطئه و تبتانی در

در بررسی وضعیت استارتآپها و مشاغل سدتی در ح وق ایتران ،رویکترد رقابتت ناعادالنته بته
صورتی که توضین داده شد ،دیده نییشود البته مسلم است که رانددگان تاکسیرانی و آژانسهاي
کرایه از ورود اسدپ و تپسی به سیستم حیل و ن ل شهري راضی نیستدد؛ چون مشتریان آنها کاهس
یافته است اواخر اس دد ماه  1395جیعی از رانددگان تاکسیهاي تل دی در اعتراض به فعالیتت ایتن
دو سرویس ایدترنتی م ابل مجلس ایتران تجیتع کردنتد و بتا «غیرقتانونی» خوانتدن فعالیتت ایتن دو
استارت آپ ،خواستار رسیدگی مجلس به این موضوع شدند که این نوع اعتتراضهتا در نهایتت بته
جایی نرسید
هیانگونه که در خصوص رقابت عادالنه اشاره شد ،ارزان فروشی یا فروش زیر قییتت بتا هتدف
ضربه زدن به رقبا یکی از مصادیق رقابت غیرعادالنه است کته از ستوي مشتاغل مشتابه ستدتی علیته
اسدپ و تپسی مطرح شد ،اما شوراي رقابت شکایت از «اسدپ» و «تپستی» را رد و عیلکترد آن را
در بازار ضد رقابتی ندانست شوراي رقابت در بررسی وضتعیت فعالیتت و قییتتگتذاري ختدمات
تاکسی ایدترنتی آنالین (اسدپ و تپسی) شکایتهاي رسیده بته شتورا در متورد ابهامتات عیلکترد
این شرکتها را رد کرد
1 Vertical agreements
2 Perits
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تصیییات شوراي رقابت در مورد اسدپ و تپسی به شرح ذیل است:
بر اسا

مجیوعه مستددات و اظهارات طرفین 1 :صالحیت ورود شوراي رقابت به این شکایت،

رقابت استارتآپها و مشاغل سدتی در پرتو اهداف ح وق رقابت و  /نویسددگان :علیرضا فالح ،علیرضا رجبزاده اصطهباتانی و ابومحید عسگرخانی

صرفاً از جدبه بررسی ادعاي قییتتگتذاري تهتاجیی استت؛  2دو شترکت تپستی و استدپ ،رقیتب
آژانتتسهتتاي کرایتته تاکستتی ستتدتی هستتتدد و محصتتول آنهتتا جانشتتین یکتتدیگر هستتتدد ختتدمات
آژانسهاي کرایه بهدلیل خدمات تکرار شونده مشتریان مختت خود را دارد شرکتهاي استدپ و
تپسی و آژانسهاي کرایه بهدلیل ماهیت بستري 1خود در دو بازار راندده و مشتري رقابت میکددتد؛
 3دو شرکت اسدپ و تپسی در زمیده خدمات حیل و ن ل درون شهري با استت اده از بستتر مجتازي
فعالیت میکددد و عیالً رقیب سایر عرضهکدددگان از جیله شاکی است؛ لذا ادعتاي آنتان مبدتی بتر
ایدکه زمیده فعالیت آنان با زمیده فعالیت شاکی مت اوت است ،پذیرفته نیستت؛  4از زمتان ورود ایتن
دو شرکت ،فعالیت این شرکتها مانع ورود سایر رقبا به بازار نشده و رقباي جدیدي ماندتد آژانتس
و کارپیدو نیز به این فعالیت وارد شدهاند؛  5قییتگذاري پویا در حیل ون ل درون شتهري کته بتر
اسا میزان ترافیک ،عرضه رانددگان ،ت اضتاي بتازار ،محتدوده ترافیتک شتهر ،زمتان ست ر ،نتوع
خودرو و جدسیت راندده ،در صورتی که در بازار رقابتی انجام شتود ،موجتب افتزایس رفتاه جامعته
میشود چرا که هم ت اضا را بین زمان جابجا میکدد که کاهدتده بترونریتز 2ترافیتک استت و هتم
میزان مصرف را افزایس میدهد لذا نوسان قییت درون روز حتتی اگتر مدجتر بته کییستیون صت ر
شود ،لزوماً ضدرقابتی نیست؛  6با عدایت به تکدولوژي مت اوت توسط شرکتهتاي تپستی و استدپ
در یافتن مشتریان جدید در مداطق مختلف شهر ،است اده از صرفه به م یا

در کتاهس زمتان انتظتار

رانددگان ،عدم نیاز به هزیده ستربار مغتازه و پارکیدتگ؛ در تیتام م تادیر تولیتد ،هزیدته حاشتیهاي و
متوسط این دو شرکت پایینتر از آژانسهاي کرایه تاکسی سدتی است و لذا متوسط قییت پایینتتر
این دو شرکت نییتواند مصداق قییت گذاري تهاجیی باشد از آنجا که حیل و ن تل بته صتورت
روزانه تکرار شونده و بخس مهیی از سبد خانوار است ،در نتیجه ت اضا نستبت بته قییتت پرکشتس
است و کاهس قییت شرکت هاي حیل ون ل مجتازي باعتث ایجتاد بتازار جدیتد شتده و مشتتریان
جدیدي جذب این بازار می شوند لذا بخس بزرگتی از مشتتریان ایتن دو شترکت حتداقل در بلدتد
مدت ناشی از توسعه بازار هستدد و لزوماً مشتریان آژانسهتاي کرایته تاکستی نیستتدد؛  ٧ماهیتت و
کارکرد حیل و ن ل درون شهري بر روي بستر مجازي مبتدی بر اقتصاد مشارکتی و شبکهاي استت
شرا موف یت این فداوري ساختن شتبکه اي از راندتدگان و مستافران دائیتی استت تتا بستتر مجتازي
بتواند این دو گروه را به یکدیگر وصل کدد آثار مثبت (برونریز )3ناشی از شبکه موجتب کتاهس
هزیدهها و افزایس بهرهوري میشود بتراي ستاختن ایتن شتبکه شترکتهتا نیتاز بته سترمایهگتذاري
1 platform
2 Externality
3 Externality
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گسترده دارند ،لتذا گرچته میکتن استت هزیدتههتاي ماندتد تبلیغتات و تح ی تات م طعتی از لحتا
حسابداري هزیده قلیداد شوند ،ولی در واقع نوعی سرمایهگذاري است لذا ضروري است به هزیدته
میپیوند ،مالک محاسبه قرار گیرد
بدابر هیه موارد مذکور در حال حاضر شواهد قانعکدددهاي دال بر وقوع قییتتگتذاري تهتاجیی
موضوع اجزاي 1و  2بدد د ماده  45قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل  44قتانون اساستی از ستوي
این دو شرکت مالحظه نشده و شکایت واصله رد میگردد
استارت آپ ها ،مشاغل سنتی مشابه و رفتارهای ضد رقابتی در حقوق رقابت
پر واضن است که از اساسیترین موضوعات بازار ،مسأله رقابت است ،چرا که بتازار بتدون رقابتت
شکل نییگیرد و ح وق مصرفکددده و توسعهملی حاصل نییشتود در ایتن مبحتث تتالش شتده
است رفتارهاي ضد رقابتی ح وق رقابت در پرتو رقابت استارتآپها و مشاغل سدتی مورد بررسی
قرار گیرد
-1ایجاد محدودیت و انحصار در بازار
محدودیت در بازار که توسط توافقها و قراردادهاي صرین یا ضیدی برنامهریزي متیشود بته قصتد
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تیام شده بلدد مدت که حتداکثر بهتره بترداري از شتبکه و حتداکثر ست ر راندتده در ستاعت بوقتوع

مداخله در جریان رقابتی بازار و مدزوي ساختن رقبا و یا تثبیت قییتها بته روشهتاي زیتر صتورت
متیگیرد 1 :سترمایه گذاري مشترک؛  2تحریم؛  3ت سیم بازار جغرافیایی یا موضتوعی؛  4ایجتاد
قییت کاذب و تثبیت آن
مواد ( )45و ( )46قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل ( )44قانون اساسی بته برشتیاري برختی از
این مصادیق میپردازند در ح وق اقتصاد بینالیللی نیز ایجاد محتدودیت در بتازار بته عدتوان یتک
رفتار ضد رقابتی میدوع است در اتحادیه اروپا ،شرا تثبیت قییت بازفروش مدتها به عدوان یتک
محدودیت محض رقابتی که تحت شیول میدوعیت مددر) در بدتد اول متاده  101معاهتده تأستیس
اتحادیه اروپا قرار میگرفت ،تل ی میگردید که ت ریباً مجالی براي کسب شرایط مستثدا شدن م رر
در بدد سوم آن ماده نیییافت به طور کلی در ح وق رقابت اروپا فترض بتر ایتن استت کته تثبیتت
قییت بازفروش یک شرا ضدرقابتی است و هیچدین م روض است که هدف آن محتدود کتردن
رقابت است
در مورد انحصارات تکدیکی باید به تتکدولوژي و متدابع انتسانی (ماهر و متخصت) اشاره کرد و
انتحصارات طتبیعی نتیز به زیر ساخت هاي قوي و البته مت دم بر سایر رقبتا اشتاره دارد هیچدتین در
مورد انحصارات قانونی ،اساساً در تیامی کشتورهتا مخصوصتاً کشتورهاي جهتان ستتوم و متتت ابالً
برتريجویانه برخی کاالها و خدمات را به دالیل امدیتی – اطالعاتی و یتا استت اده از رانتهاي غیتر
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قانونی ،در ظاهر قانونی به انحصار برخی اشخاص [دولتی یا شبه دولتی] در میآید اصتل( )44قبتل
از تغییر و حتی بتعد از تتغییر داراي حتوزه هتاي خاصتی از انحصتارات قتانونی استت کیتا ایتنکته
رقابت استارتآپها و مشاغل سدتی در پرتو اهداف ح وق رقابت و  /نویسددگان :علیرضا فالح ،علیرضا رجبزاده اصطهباتانی و ابومحید عسگرخانی

صدایع تسلیحاتسازي فوق متدرن و علوم پیشرفته کشورهاي غربی در قالتب انحصتارات قتانونی و
معاهدات چددجانبه از فرآیدد بتازار رقتابتی ختار) شتده و تحتت حیایتت ختار) از شتتیول قتترار
گترفتهاند به این ترتیب اصل ( )44به عدتوان اصتل قتانون اساستی ،نظتام انتتحصارات دولتتی را در
صدایع استراتژیک هیاندد بسیاري از کشورها البته به نحو بسیار گستردهتري پذیرفته است (ت ضتلی،
)12 :1388
این در حالی است که در ح وق بینالیلل اقتصادي ،به طور کلی ح وق رقابت نوین بر آن استت
تا سه دسته موضوع را تدظیم نیاید (بوزا :)8 :2004 ،1الف است اده از قدرت بازار فردي موجود ،یتا
هیان «ح وق ضد انحصار»2؛ ب است اده از قدرت بازار جیعی اصداف و بدگاهها ،یا هیتان «ح توق
فعالیتهاي اقتصادي هیاهدگ»3؛ پ ادغام بدگاهها و شرکتها با قصد افزایس قتار گونته قتدرت
بازار ،یا هیان «ح وق ادغام شرکتها» 4با تکیه بر این مبانی است کته ح توق رقابتت در جتدال بتا
قدرت بازار غیرکدترل شده ،آثار مخرب بر اقتصاد را کدترل مینیاید بدانگونه که بانتک جهتانی،
آنکتاد و سازمان تجارت جهانی به ت صتیل پرداختتهانتد (ستازمان تجتارت جهتانی1998 ،؛ آنکتتاد،
 )1999ح وق رقابت در عرصه بینالیللی میتواند به عدوان نوعی جایگزین در سترعت دهتی رفتاه
اقتصادي طویلالیدّت و رشد اقتصادي مستیر از طریق جلوگیري از ازدیاد سرطانی قتدرت بتازار و
پویس رقابت در اقتصاد جهانی عیل نیاید
واقعیت امر این است که تاکدون رفتار ضدرقابتی در قالب ایجتاد محتدودیت و انحصتار در بتازار
در رقابت مشاغل سدتی و استارتآپها در ایران گزارش نشده است
 -2تمرکز و ادغام
اساساً تیرکز و ادغام ابزاري براي کتدشگران و متسسسات بازار محسوب میشود تا قتدرت بیشتتري
را در بازار کسب کددد (کومبه )٧5 :200٧ ،5بتدد شتانزدهم متاده اول قتانون اجتراي ستتیاستهتاي
کتلی اصل ( )44ادغام را اینگونه تعریف میکدد که« :اقدامی که براسا آن چدد شرکت ،ضتین
محو شتخصیت حت وقی خود ،شخصیت ح وقی واحد و جدیدي تتشکیل دهتتدد یتا در شتتخصیت
حت وقی دیتگري جذب شوند» اینکه قاعدة میدوعیت تیرکز و ادغام چیست در نظامهاي مختلتف
ح وق رقابت سیاستهاي گوناگونی وضتع شده است این سیاستتهتا در متواردي صتورت ستاده
1 Boza
2 Anti-Monopoly Laws
3 Concerted Conduct Laws
4 Merger Laws
5 Combe
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(حصري یا قیاستی) دارنتد و در متوارد دیگتر بته صتورت ترکیبتی بتر رفتارهتاي رقتابتی حکومتت
میکددد در حت وق ایران از ماده ( )46تا ( )48موارد متیدوعیت و بترخی استثداها برشتیرده شتده و
در مورد خرو) از کدترل نام برده شده و ادغتامهاي متدجر به موقیت مسلط را متیدوع ستاخته است
تاکدون ادغام در کسبوکارهاي نوظهور در ایران با هدف رقابت با مشاغل سدتی مشابه انجام نشتده
است معدود ادغامها در این زمیده در رقابت میان ختود استتارتآپهتا انجتام شتده استت در ایتن
خصوص میتوان به ادغام چیلیوري و ریحون در راستاي رقابت با اسدپفود اشاره کرد
 -3منع سوءاستفاده از موقعیت تسط بر بازار
در واقتع آنچه در رفتارهاي ضد رقابتی از هیه موارد مشتابه مهیتتر استت و بته نتوعی ختود عامتل
برخی از مهیترین رفتارهاي دیگر ضد رقابتی نیز میتواند باشد سوءاستت اده از موقعیتت مستلط بتر
بازار است بدین تترتیب نته تدها سوءاست اده از موقعیت مذکور یک رفتار ضد رقتابتی استت ،بلکته
رسیدن به موقعیت مسلط نیز چون به متسسسه و یا کدشگر امکان سوءاست اده میدهتد نیتز مدتع شتده
است بتدین تترتیب فتلس ه میدوعیت «ادغامهاي میدوع» نیز امکان سوءاستت اده از موقعیتت مستلط
است
براي بهره مددي از اطالعات و تأمین امدیت فضاي رقابت درواگذاريها بر اسا
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معیار دقی ی نیز براي تعیین مصادیق دیگر ارایه نشده است ماده ( )48از واژگان نامتعارف و شتدید

ماده ( )٧4قانون

برنامه پدجساله پدجم م رر متیکدتد« :در راستتاي شتکلگیتري بازارهتاي رقتابتی و تح تق بدتد (ي)
ماده( )45قانون اجراي سیاستهاي کتلی اصتل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی ،چدانچه شترکت
مشیول واگذاري درحال واگذاري براي اجراي موضوع فعالیت یا تأمین عوامل تولید از جیله مواد
اولیه یا فروش کاال و خدمات و یا محل و ترکیب آنها و یتا نترخ تتأمین عوامتل تولیتد شتامل متواد
اولیه یا فروش کاال و خدمات آن مشیول رعایتت ضتوابط خاصتی از ستوي دستتگاههتاي دولتتی،
شرکتها و مسسسات دولتی یا وابسته به دولتهایت باشد ،ضروري است قبتل از واگتتذاري ،هیته
اطتالعات مربوا به تداوم و یا عتدم تتتداوم و هتتیچدین تغییترات احتیتالی ایتن الزامتات براستا
ضوابط سازمان بور و اوراق بهادار افشاء گردد »
یکی دیگر از راههایی که یک کدشگر را تبدیل به کدشگر مسلط بر بتازار متتیکدتد «بتتی رقیتب
بودن» یا «بدون حضور رقیب مسثر» است در این مورد انحصتار مطلتق معیتوالً تتتوسط قتتانونگذار
حاصل میشود نشانگر این ویژگی نیز تبدیل شدن جایگتاه کدشتگر مربتوا بته «برتترین موقعیتت»
استت (کومبه)٧5 :200٧ ،1

1 Combe
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وجود سلطه هیانطور که عدوان شد؛ هیواره و الزاماً بته معدتاي عتتیل ضتتد رقتتابتی نیستت ،امّتا
می تواند به یک عیل ضد رقابتی مدجر شود بدین تترتیب کتته وجتود ستلطه کته نتوعی از قتدرت
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مسلط بر بازار است ظرفیت الزم براي سوءاست اده را دارد و بر این استتا

هتتیانطتور کته قتدرت

الزاماً فاسد نیست ،ولی میتواند فساد آور باشد در فرآیدد بازار سلطه بتا تتتوجه بته مد عتت جتویی
بازار و کدشگران آن میتواند فتساد آور بتاشد (کلر)104 :2004 ،1
نکتة قابل توجه این است که هیواره صرف تسلط ،عیل ضد رقابتی نیستت ،بلکته سوءاستت اده از
آن و احراز این سوءاست اده که غالباً از طریق اثبات رابتطة عتلی و معلولی (مست یم یتا فتوري) میتان
اخالل عیدي در رقابت و تسلط مسسسه قدرتیدد امکانپذیر است کسانی نیتز کته مستت ییاً از ایتن
سوءاست اده آسیب میبیددد براي دریافت جبران خسارت باید رابتطه عتلّی مست یم مربتوا را اثبتات
نیایدد این اثبات بطور خودکار هیراه با ابطال عیل ضتد رقتابتی خواهتد بتود (برالتت)65 :2004:2
ن ی و متیدوعیت سوءاست اده موقعیت مسلط نیز در ح وق ایران در شتس صتورت مختلتف توستط
بدد «ا» ماده ( )45قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل ( )44صورت گرفته است در ح وق اقتصاد
بینالیللی نیز سوءاست اده از موقعیت تسلط بر بازار مدع شده است هیچدین معاهده لیسبون به عدتوان
قوانین ح وق رقابت اتحادیه اروپا ایجاد موقعیت مسلط در بازار را به عدوان یک رفتار ضتد رقتابتی
تل ی کرده است
تاکدون گزارشی از سوءاست اده از بازار مسلط از سوي استارتآپها در رقابت بتا مشتاغل ستدتی
مشابه گزاش نشده است اما در رقابت استارتآپها با هیدیگر متیتتوان بته شتکایت چیلیتوري از
اسدبفود اشاره کرد که رأي شوراي رقابت در خصوص شکایت چیلیتوري از استدپفتود اعتالم و
شرکت اسدپفود ،به پرداخت جرییه  100میلیون تومانی محکوم شد هیچدین شوراي ملی رقابتت
دستور به توقف رویه ضد رقابتی و اطالعرسانی عیومی در جهت ش افیت بیشتر بازار داد
در شکایت از چیلیوري از اسدپفود ،شوراي ملی رقابت چدد موضوع را متردود اعتالم کترده یتا
آنها را نپذیرفته ،که به شرح زیر هستدد:
 محدود کردن دسترسی اشخاص خار) از قرارداد ،توافق یا ت اهم به بازار؛ تحییل شرایط قراردادي غیر مدص انه؛ ارایه هدیه ،جایزه ،تخ یف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطیه جدي به دیگران شودبا این حال شوراي رقابت ،این بخسها از شکایت چیلیوري را پذیرفته است:
 وادار کردن اشخاص دیگر به استدکاف از معامله و یا محدود کردن معامالت آنها با رقیب؛ معامله با طرف م ابل با این شرا که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتداع ورزد؛1 Claire
2 Brault
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 ایجاد مانع بهمدظور مشکل کردن ورود رقباي جدید یا حذف بدگاهها یا شرکتهاي رقیب دریک فعالیت خاص
ش افیت بیشتر بازار داده است هیچدین شوراي رقابت ،اسدپفود را به پرداخت یتک میلیتارد ریتال
جرییه ن دي محکوم کرده است
اما بعد از این رأي اسدپ فود اعالم کرد که این رأي نهایی نیست و آنها در خواست تجدیتد نظتر
در این رأي را ت دیم شوراي رقابت کرده انتد شتوراي رقابتت تجدیتد نظتر ختواهی استدپفتود در
پرونده شکایت چیلیوري از این شرکت را وارد ندانست و در رأي نهایی خود علیه استدپفتود رأي
داد
 -4رقابت نامشروع
رقابت نامشروع آن دسته از فعالیتهایی است که ضییر جیعی آن را قبول نیتیکدتد و از آن بیتزار
است و مصلحت عیومی از وجود آن چشمپوشی نییکدد ،بلکه مرتکب آن را مجازات کترده و او
را در قبال ضررهاي وارده مسئول میشیارد (جوسیرند)234 :2006 ،1
اما نزد ح وقدانان عربی رقابت نامشروع این گونه تعریتف شتده استت« :استت اده کتردن تتاجر از
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شوراي ملی رقابت در نهایت دستور به توقف رویه ضد رقابتی و اطالعرسانی عیتومی در جهتت

وسایلی غیر قانونی به قصد تأثیر بر مشتریان رقیب تجاري و جذب آنها» (یونس)128 :19٧4 ،
در قوانین کشور ما در مورد رقابت نامشروع از عبارت «رقابت مکارانه» است اده میشتود «رقابتت
مکارانه» و «رقابت نامشروع» تعابیر مختل ی از یک واقعیت هستدد مطابق ماده  249قتانون مجتازات
عیومی مصوب  ،1310رقابتمکارانه عبارت است از ایدکه تاجري براي انصراف مردم از خرید بته
استعیال متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسبابچیدی یا نسبت هتاي کتذب یتا بته طتور کلتی بته هتر
وسیله مت لبانه دیگر متوسل شده و به طور مست یم یا غیر مست یم ،تلویحاً یا تصریحاً در صدد معیوب
یا نا مرغوب جلوه دادن آن متاع بر آید قانون تعزیرات  1362این تعریف را حذف کرد
رقابت غیرمشروع ،اعیال یا رویههاي مت لبانه و گیراه کدددهاي استت کته بدگتاههتا در روابتط بتا
یکدیگر یا با مصرف کدددگان براي به دست آوردن سهم بیشتر از بازار یا فروش محصتوالت ختود
یا کاستن از سهم بازار و حجم فروش محصوالت رقیب بدانها متوسل میشوند؛ بته عبتارت دیگتر
رقابت مشروع ،تصرف غیر قانونی اعتبار ،نام یا حستن شتهرت یتک شتخت یتا شترکت استت؛ بته
طوري که باعث اشتباه شدن با محصوالت دیگري شود یا عیتوم متردم را نستبت بته مبتدأ یتا مدشتأ
محصول گیراه کدد رقابت غیرمشروع یک شبه جرم و یک ت صیر است که توسط قانونگذار براي
آن جبران خسارت م رر شده است هیانطوري که مالحظه میشتود در تعریتف فتوق ،بتراي تییتز
1 Josserand
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رقابتتت غیتتر مشتتروع از قیتتود مت لبانتته و گیتتراه کددتتده استتت اده شتتده استتت (هتتایدس)19 :1919 ،1
هیانطوري که گ ته شد ارائه تعری ی جامع و متانع از رقابتت نامشتروع کته شتامل هیته شتیوههتاي
رقابت استارتآپها و مشاغل سدتی در پرتو اهداف ح وق رقابت و  /نویسددگان :علیرضا فالح ،علیرضا رجبزاده اصطهباتانی و ابومحید عسگرخانی

رقابتی و اعیال نامشروع باشد ،چددان ساده نیست؛ اما در خصوص برخی اعیال و رویههاي تجاري
به عدوان رویههاي نامشروع تجاري ،میان اکثتر کشتورها ات تاق نظتر وجتود دارد (گویتون:1996 ،2
)8٧6
با وجود آن که اعیال مشخصی به عدوان رقابت نامشروع شداخته شتدهانتد ،امتا نیتیتتوان رقابتت
نامشروع را محصور در این موارد کرد چرا که م هوم رفتتار مشتروع در رقابتت بازتتاب تصتورات
کلی هر جامعه از اقتصاد و اخالق است و بدتابراین میکتن استت در هیته کشتورها یکستان نباشتد
هیچدین این م اهیم میکن است در بستر زمان دچار تحوالتی شوند و بتا پیشترفت تجتارت و ورود
رویههاي جدید ،هر روزه اعیال فریتبآمیتز جدیتديتتر نیتز از طترف رقبتا بته کتار رود بدتابراین
تشخ یت عیل نامشروع تجاري برعهده دادر استت تتا بتا توجته بته اوضتاع و احتوال هتر قضتیه،
مشتتروع یتتا نامشتتروع بتتودن آن را تشتتخیت دهتتد در ح تتوق ایتتران قانونگتتذار در قتتانون اصتتول
سیاستهاي کلی اصلی  44قانون اساسی برابر بدد یازدهم و دوازدهم بته تعریتف رقابتت و انحصتار
پرداخته است ،البته می توان از م هوم مخالف تعریف رقابت بته نتوعی تعریتف رقابتت نامشتروع را
استدباا نیود در مورد تعریف انحصار هم باید گ ت که انحصار خود بخشی از رقابتت نامشتروع را
تشکیل میدهد نه تیام دامده تحول آن را؛ به هیین جهت با توجه به م اهیم موجود در قانون اصتول
سیاستهاي کلی اصل  44قانون اساسی و الیحه م ررات تسهیل کددده رقابت و ضوابط مربتوا بته
کدترل و جلوگیري از شکل گیري انحصار است که به تاریخ  1384/4/26به تصویب هیأت وزیران
رسیده است ماده  4الیحه م ررات تسهیل کددده رقابت و ضوابط مربوا به کدتترل و جلتوگیري از
شکلگیري انحصارات ،رقابت نامشتروع را چدتین تعریتف نیتوده استت« :هرگونته تبتانی از طریتق
قرارداد ،توافق یتا ت تاهم (اعتم از کتبتی ،الکترونیکتی و یتا شت اهی) بتین اشخاصتی کته هتدف آن
میانعت ،محدودیت یا اخالل در رقابت باشد میدوع است»
در ایران از رقابت نامشروع استارتآپها با مشاغل سدتی گزارشی مدتشر نشده است بدین معدتی
که استارتآپها در رقابت با مشاغل سدتی قواعد رقابت مشروع را رعایت کردهاند نکته مهتم کته
الزم است به عدوان یک قاعده کلی در تبیین رقابت استارتآپها با مشاغل سدتی مورد توجته قترار
گیرد ،بحث فایده اقتصادي است از اواخر دهه  20میالدي و با طرح مبانی ح وق رقابتت ،ارزیتابی
رفتار ضد رقابتی با تحلیل هاي اقتصادي ربط وثیق پیدا کترد؛ بته نحتوي کته ح توق رقابتت در هتر

1 Haines
2 Guyon
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کشور متأثر از مبانی اقتصادي آن کشور روا) یافت (پیتون )59٧ :2013 ،1مثالً بتر استا

رویکترد

فایدهگرایی 2در زمیده هر رفتار ضد رقابتی ن ع و هزیده اقتصادي آن بررسی میشود و ف تط رفتتاري
 )115در عین حال ،با پذیرش این معیار ،خوانده میتواند اثبات کدتد ،بته رغتم وجتود محتدودیت
ظاهري ،عیل صورت گرفته بتراي ارت تاي کی یتت و کارآمتدي محصتول یتا ختدمات ارائته شتده
ضرورت داشته است

5
6

در تحلیلی دیگر بیان شده است هدف از ح وق رقابتت تح تق «رفتاه عیتومی» استت کته معیتار
اصلی آن ارزیابی عواید اقتصادي ٧از جانب تولید کددتده و مصترف کددتده استت امتا اگتر هتدف
ح وق رقابت تح ق رفاه مصرف کددده باشد 8،باید این نکته را بررسی کرد که اثر رفتار ضد رقابتی
بر مصرف کددده چیست پیروان مکتتب اقتصتادي شتیکاگو تح تق رفتاه عیتومی را هتدف ح توق
رقابت میداندد بر هیین اسا  ،پیروان این دیدگاه «قاعده محدودیت مدط تی» را بتا گستتردهتترین
سطن تحلیلهاي اقتصادي به رسییت میشداسدد در م ابل ،اگر تتأمین رفتاه مصترفکددتده هتدف
ح وق رقابت باشد ،نیازي به بررسی گسترده و وسیع آثار اعیال ضد رقابتی نیست و صرفاً باید آثار
مستتت یم عیتتل در ارتبتتاا بتتا مصتترف کددتتده ختتاص متتد نظتتر قتترار گیتترد (کاوانتتا440 :2012 ،9؛
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رقابتی 3خواهد بود که مدافع و فواید اقتصادي آن به صورت دقیق مشتخت شتود (هیلتتون:2003 ،4

کوواچیچ)10 :201٧ ،10
اگرچه میکن است در برخی موارد تأمین رفاه عیومی و مصرف کددده هم سو باشد ،در مواردي
که تدافی و تعارض میان این دو شکل گیرد ،تعیین مبداي اقتصادي و پذیرش هتر یتک از توجیهتات
یادشده داراي اثر قطعی در ضوابط و معیارهاي ح وق رقابتت خواهتد بتود (نیلتیس356 :2000 ،11؛
فلر)236 :2015 ،12
با طرح نظریه «سدجس کارآمدي» ،که الیور ویلیامستون آن را مطترح کترد (یلیامستون:1986 ،13
 ،)45رفتار تجاري ،در جایی که کاهس هزیده تولید و عرضه را در پی داشته باشد و قدرت بتازاري
1 Peyton
2 Utilitarian
3 Procompetitive
4 Hylton
)5 United States Steel Corp. v. Fortner Enterprises [II], 429 U.S. 610 (1977
6 Public Welfare
7 Economic Surplus
8 Consumer Welfare
9 Cavanagh
10 Kavacic
11 Nealis
12 Feller
13 Williamson
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را نیز افزایس ندهد ،به ارت اي هر دو نوع رفاه خواهد انجامید اما ،وضعیت چالس برانگیز در جایی
است که رفتار مورد نظر ،اگرچه به کاهس هزیده تولید و عرضه متیانجامتد ،در عتین حتال قتدرت
رقابت استارتآپها و مشاغل سدتی در پرتو اهداف ح وق رقابت و  /نویسددگان :علیرضا فالح ،علیرضا رجبزاده اصطهباتانی و ابومحید عسگرخانی

بازاري فعال تجاري را نیز افزایس می دهد در چدتین وضتعیتی استت کته انتختاب رفتاه عیتومی یتا
مصرف کددده ،به مدزله هدف ح وق رقابت ،داراي اثر قطعتی در تحلیتل رفتتار ضتد رقتابتی و نتوع
مواجهه با آن خواهد بود (سوکول و بلر )503 :2012 ،1هیین موضوع موجب میشود امکان ارائته
ضوابط با استانداردهاي جزمی و از پیس تعیین شده چددان به سهولت میکتن نباشتد؛ بلکته ،در هتر
موضوع ،مرجع رسیدگی کددده متداسب با موقعیت طرفین توافق یتا فعتال تجتاري مترتبط و شترایط
بازار اقدام به تحلیل کدد؛ رویکردي که برختی از آن بتا عدتوان «رویکترد کتامن الیتی» در ح توق
رقابت یاد کردهاند (سوکول )106 :2014 ،2در این رویکرد ،یگانه معیار ثابت لزوم بررستی م هتوم
«زیان اقتصادي» است که در هر مورد متداسب با شرایط هر پرونده قابتل تغییتر استت (هونکیپتک،3
 )81 :2000در خصوص استارتآپها الزم به ذکتر استت کته در ایتران ایتن نتوع کستبوکارهتا
فعالیت عیومی گستردهاي را پوشس داده و مدافع عیده اقتصادي را بته دنبتال داشتتهانتد بته عدتوان
مثال ،اسدپ 90 ،درصد از بازار تاکسیهاي ایدترنتی و  95درصد از بازار س ارش آنالیتن غتذا را در
اختیار دارد اسدپ در سرویس درخواست آنالیتن ختودرو در یتک روز بتیس از  2میلیتون ست ر را
ثبت کرده است  1.5میلیون راندده در سال  98براي اسدپ کار میکددد که از این تعتداد  600هتزار
راندده فعال تشخیت داده شدهاند اسدپ در سرویس درخواست آنالین خودرو براي بیس از 1300
ن ر به طور مست یم اشتغالزایی کرده است اسدپتریپ با بیس از یک هزار هتل هیکتاري متیکدتد
که روزانه بیس از  2500رزرو را ثبت کردهاند این سرویس آنالین روزانه بیس از چهارهزار خرید
بلیت هواپییا را ثبتت کترده و بته طتور مستت یم بتراي بتیس از  230ن تر شتغل ایجتاد کترده استت
اسدپکیو ،یا سرویس بازي آنالین در سال  98به بیس از  2.8میلیون نصب رسیده و براي  20ن ر بته
طور مست یم فرصت شغلی ایجاد کرده است اسدپفود نزدیتک بته  90هتزار ست ارش غتذا در روز
دریافت کرده است تعداد رستورانها و تامین کدددگان استدپفتود در ستال جتاري بته بتیس از 13
هزار مورد رسیده است این بخس از اسدپ به طور مست یم براي بیس از  800ن ر شغل ایجتاد کترده
است در اسدپ باکس ،بخس لجستیک آنالین اسدپ ،بیس از  90هزار موتور سوار ثبتت شتده کته
از این تعداد بیس از  25هزار موتتور ستوار فعتال تشتخیت داده شتده استت ایتن گتروه لجستتیکی
روزانه  85هزار درخواست در روز دریافت میکدد اسدپ بتاکس بتراي بتیس از  220ن تر بته طتور
1 Sokol & Blair
2 Sokol and Blair
3 Hovenkamp
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مست یم فرصت شغلی ایجاد کرده است اسدپ مارکت یا سوپرمارکت آنالین اسدپ که براي بتیس
از  320ن ر به طور مست یم شغل ایجاد کرده در روز  3هزار س ارش دریافتت کترده استت بته طتور
غیرمست یم از فعالیت اسدپ صاحب شغل شدهاند در شرایطی که کستب وکارهتاي نوپتا بتا مشتکل
جذب سرمایه دست و پدجه نرم میکددد ،اسدپ به غول بتازار ختدمات آنالیتن تبتدیل شتده استت
فایده گسترده اقتصادي استارتآپهایی چون دیجیکاال و یا اسدپ و تپسی میتوانتد عتاملی باشتد
که بعضاً ح وق رقابت با توجه بته ایتن عامتل فایتده بخشتی عیتومی ت ستیر و تبیتین شتود چدانچته
گزارشها در خصوص دعوت اسدپ از رانددگان تپسی با ایدکه میتوانست نوعی رفتار ضد رقتابتی
تل ی شود ،هیچگاه به صورت جدي پیگیري نشد در اقدام مورد اشاره اسدپ در اقدامی عجیتب در
روزهاي اخیر تیام مدیران و کارشداسان ارشد تپسی را دعوت بته هیکتاري کتردهاستت در عترف
حرفهاي دعوت بهکار از نیروهاي شرکت رقیتب امتري معیتول؛ امتا نته چدتدان دوستتانه محستوب
میشود اما به نظر میرسد دعوت بهکار گروهی از تیام یا تعداد زیادي از متدیران شترکت رقیتب
چیزي فراي رویههاي مرسوم رقابتی است
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مست یم گروه اسدپ براي نزدیک به  3هزار ن ر شغل ایجتاد کترده استت  1.5میلیتون ن تر بته طتور

بحث و نتیجهگیری
نتایج م اله نشان داد که استارتآپهاي موفق با ایدکه مشاغل سدتی مشابه رو کامالً تحت تاثیر قرار
دادهاند ،اما عیالً فعالیت این کسب وکارهاي نوپا مطابق اهداف ح وق رقابت در نظام ح وقی ایران
بوده و رفتارهاي ضد رقابتی را ن س نکرده و فراتر از اصول حاکم بر رقابت در ح وق ایتران عیتل
میکددد البته موارد متعددي از اختالف میان خود استتارتآپهتا در شتوراي رقابتت مطترح شتده
است که عیوماً مغایر با اصول ح وق رقابت تشخیت داده نشدهاند؛ اما این موارد مربوا بته رقابتت
میان استارتآپها و مشاغل سدتی نبوده است نکته مهم و اساسی که در ح وق رقابت گاهتاً متورد
توجه قرار میگیرد ،میزان مد عت اقتصادي عیومی و مزایایی است که یک کسبوکتار در جامعته
ایجاد و ارایه میکدد این امر میتواند رفتارهاي ضد رقابتی یک شرکت را تحت شعاع قترار داده و
به دلیل مد عت عیومی که ایجاد کرده است ن تض متواردي از ح توق رقابتت از ستوي آن نادیتده
گرفته شود اقدام شرکت اسدپ در خصوص غیر فعال کردن اپلیکیشتن شترکت بتراي راندتدگانس
که هیزمان براي شرکت رقیب؛ یعدی تپسی فعالیت متیکردنتد ،بتر هیتین مبدتا قابتل توجیته استت
بدیهی است که اسدپ داراي وضعیت مسلط اقتصادي در بازار اپلیکیشتنهتاي حیتل و ن تل استت
رابطه کاري میان اسدپ و رانددگان نیز ماندد رابطه کارفرما و کارگر نیست ،بلکته راندتدگان بختاطر
خدمات اسدپ و معرفی مسافر به آنها به اسدپ پورسانت پرداخت میکددد بدتابراین ،سیاستتهتاي
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محدود کددده اسدپ ،نه تدها موجب ورود ضرر به رانددگان میشود؛ بلکه شرایط را بتراي رقبتا نیتز
بسیار سخت میکدد و شاید بتوان گ ت که اسدپ از وضعیت مسلط اقتصادي ختود نهایتت استت اده
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(یا سوءاست اده) را می کدد ایتن امتر هتر چدتد در خصتوص رقابتت دو استتارت آپ رخ داده و در
ارتباا با مشاغل سدتی نبوده است ،اما دست کم میتواند گویاي این امر باشتد کته میتزان ختدمات
عیومی و مد عت عیومی که یک استارت آپ ارایته متیکدتد متیتوانتد در تبیتین و ت ستیر ح توق
رقابت تاثیرگذار باشد
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