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واژگان کلیدی:
نقش دولت ،فضای رقابتی ،موافقت نامه تریمز ،اصل رفتار ملی ،سازوکارهای حمایتی
چکیده:
امروزه تنظیم گری ( )regulationرا میتوان یک تئوری سیاسی نامید که در عرصههای مختلف حقوق ،سیاست ،اقتصاد و مدیریت
دولتی بروز و ظهور یافته است .مطابق مباحث مدرن ،دولت در بازار مداخله نمی¬کند ،بلکه دست به تنظیمگری و اصالح نواقص و
کاستیها میزند .یکی از حوزههای تنظیمی ،تقش دولت در ایجاد فضای رقابتی در بازار بین کاالها از جمله کاالهای داخلی و وارداتی
است .دولتها به خصوص در کشورهای درحال توسعه به منظور حمایت از صنایع نوپا و تولید کاالهای داخلی خود الزامات و
محدودیتهایی را مقرر کردهاند که موجب تبعیض میان کاالهای محلی و کاالهای وارداتی است و مشکل اینجاست که مطابق اصول
و مقررات سازمان جهانی تجارت ،این مقرراتگذاری مغایر اصل رفتار ملی است .همچنین تجارت آزاد را مختل میسازد و باعث
شکلگیری رفتار ضدرقابتی می شود .حال مسئله این است که چگونه میتوان به اصل رفتار ملی پایبند بود ،از شکلگیری انحصار و
رویههای ضدرقابتی جلوگیری کرد ،اما در عین حال به رشد اقتصادی رسید؟ در اینجاست که نقش تنظیمگری دولت خود را نشان
میدهد .دولت میتواند ابزارها و سیاستهایی در پیش بگیرد که همانند ضوابط سرمایهگذاری مرتبط با تجارت بوده و همان آثار
اقتصادی را به دنبال داشته باشد و در عین حال مغایر موافقتنامه تریمز نیز نباشد .راهکارها و سازوکارهای جایگزینی که در این
پژوهش ارائه میشود بسیار مهم و ضروری است زیرا کشور ما نیز اگر به دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی است ،بایستی به
اصل رفتار ملی و موافقتنامه تریمز پایبند باشد و در عین حال رشد اقتصادی و سطح باالی تولید کاالهای داخلی خود را حفظ نماید
اما این پژوهش نشان خواهد داد که چطور قوانین و مقررات فعلی ما در مغایرت آشکار با مقررات سازمان جهانی تجارت قرار دارد و
در عین حال در ایجاد فضای رقابتی نیز ناموفق عمل کرده است.

