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 فصل زال

 ایعت برق یا ردر نردز  زال ه  کییدهن ظأربررسو سیم یر بیازر اییبال 

 کل یب )ربینو نمرت ا راش ظحر ق( -1

 مقدمه -1-1

 .شوند می مربوط اقتصاد  حوزه در و اثرگذار مفید هاییاست س  اتخاذ منظوربه بازارها بررسی  به تجربی مطالعات از بسیاری  امروزه

ست س  که یابیمیدرمایران  صنایع  به اجمالی نگاه یک با طرفی از  قالب در عمده طوربه صنایع  این در شده اعمال هاییا

 صنعتی  بازارهای در اکثر را متمرکز و انحصاری  ساختار  ایجاد عمل چیزی جز در که است  بوده واردات جایگزینی هاییاست س 

شور  سی   بازار ازجمله ک سا ست،  نیاورده ارمغان به فلزات ا  چندین در اختیار بازارها این در موجود انحصاری  قدرت کهیطوربه ا

ست س اعمال  سایه  در بوده که برتر بنگاه ضم  صورت به و نگردرون با نگاهی دولت، حمایتی هاییا  در را داخلی ، بازارشده ینت

صاری    ساختار  ایجاد به منجر و دارند اختیار سایی    جهتینازا .اندشده  صنعتی انح در  مؤثر گامی تواندیم بازارها ساختار  شنا

 .گذارد جابه هاگذارییاستس

سازنده تجهیزات برقی برای تولید محصوالت خود نیازمند    شرکت  صلی     تأمینهای  ستند که بخش ا زات را فل هاآنمواد خامی ه

 موماًعهای بزرگ و صنایع باالدستی است که    در انحصار شرکت   هاآند که تولید نهدلومینیوم( تشکیل می اساسی )مس، فوالد، آ  

انحصارهای موجود، شرایط مبادله و تجارت    یلبه دلشوند. بازار این مواد خام اساسی    توسط نهادهای عمومی و یا دولتی اداره می 

شرکت  صنایع بزرگ تعیین می را به نفع  ستی که می صنایع پایین کند و های  شتغال ایجاد کنند نمی  افزودهارزشتوانند د توانند و ا

شرایط خرید   شند. مقابله  یرگذارتأثروی قیمت و  صاد  بر آن مخرب اثرات و انحصار  با با  مواد تأمین و باالدستی  صنایع  در ملی اقت

که بتواند در جهت تخصیص بهینه منابع و حداکثر بهره اساسی است  خام مواد بازار مقررات یمتنظبرای  ییسازوکارها  نیازمند خام

 در دستی نپایی صنایع  از محافظت مناسب مانند ایجاد نهاد بخشی تنظیم مقررات بازار برای   سازوکار ارائه  برداری منابع ملی شود. 

دستی می یکی از راهکارهای توسعه صنایع پایین   آلومینیومفوالد،  مس، خام مواد بازارهای انحصاری  و غیرمنصفانه  شرایط  برابر

 باشد.
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 بیان مسأله -2-1

سایی   ساختاری  متغیرهای معموالً انحصار  و رقابت ماهیت بررسی  برای بازاری هر در بازار  یک ساختار  .شوند یم ارزیابی و شنا

 باشد یم بازار سازمانی  معرف خصوصیات   بازار ساختار  .باشد یمهم  کنار در کل یک مختلف اجزای گرفتن قرار ترتیب معنای به

سایی    با که شخص  بازار در رقابت توانیم آن شنا شندگان،  و خریداران تمرکز درجه .نمود را م  یهاصرفه کاال،  تفاوت فرو

 .باشندیم بازار ساختار کنندهیینتععوامل  ازجمله بازار به ورود شرایط و مقیاس

تمرکز  درجه" صنعت  هر ساختار  و شناسایی   انحصار  و رقابت وضعیت  بررسی  برای استفاده  مورد یهاشاخص  از یکی اقتصاد  در

ست  "بازار سیاری  در .ا شورهای  از ب ساله  جهان ک  آن نتایج که شود یم یریگاندازه مختلف صنایع  در بازارها تمرکز میزان هر

ست س  برای هادولت راهنمای صادی،  و صنعتی  هایگذارییا صرف  حقوق رعایت و رقابت بقای اقت ست  کنندگانم  تمرکز .ا

 برای .است  بازار آن در موجود یهابنگاه میان در بازار و توزیع هابنگاه تعداد وضعیت  بیانگر که است  ساختاری  متغیر ترینمهم

شتغال و ...( را  )تولید، موردنظر متغیر سپس  و صنعت  حدود ابتدا باید تمرکز به پرداختن شخص نمود.  فروش، ا  درجه چنانچه م

بازار  ساختار  گردد. بازار آن در انحصار  یریگشکل به  منجر تواندیم جدید، یهابنگاه ورود مقابل در مرتفع و موانع تمرکز باالی

 ساختار  بررسی  جهت. است  فراوانی اهمیت دارد حائز( بازار یوربهره و کارایی سود،  قیمت،) بازار عملکرد بر که یریتأث دلیل به

 یهامدلتمرکز با استفاده از سهم بازار و  یهاشاخصساختاری که همان محاسبه  یهامدل ازجمله مختلفی یهاشاخصاز  بازار،

  هایشاااخص، از ورود موانعو همچنین جهت بررساای اقتصااادی اساات  یهابنگاه ایینههزغیر ساااختاری که ماهیت درآمدی و 

لب       قا قابتی پورتر در  مدل ر نه منطبق بر  باال، قیمت اساااقاط کم،               ود و خروج )ور های هزی بت  ثا یه  باال، سااارما بدیل  نه ت هزی

 .شودمی، استفاده (… دولتی و هاییتمحدود

شاهده   ست که  شود میآنچه در ایران م ودن صنعت برق به دلیل دارا ب  موردنیازمواد اولیه  کنندگانتأمینو  تولیدکنندگان، این ا

ستفاده  وارد بازار می غیررقابتی صورت بههای دولتی، محصوالت خود را  ساختار بازار انحصاری و برخورداری از حمایت   کنند و با ا

 خارجماده خام به  صورتبهای که دارند مانند دسترسی به برق ارزان، تمایل زیادی به صادرات محصوالت خود   های ویژهاز مزیت

صنایع پایین      شته در نتیجه  شور دا ستی نمی از ک سی به مواد خام داخلی بهره       توانند از مزیتد ستر سرزمینی مانند د سبی  های ن

های ایرانی نتوانند از مزیت دسااترساای به مواد خام داخلی در بازارهای برداری کنند. این موضااوب باعش شااده اساات که شاارکت

تنظیم بازار و مقابله با  یسازوکارها گیری مواد اولیه متقبل شوند. شکل   تأمینای زیادی را در هصادراتی برخوردار باشند و ریسک   
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 شااود و جامان جانبی اثرات حداقل با و بهینه نحو به منابع تخصاایص یتدرنها که کند تنظیم نحوی به را بازار تواندمی انحصااار،

 رقی رونق پیدا کند و مزیت صادراتی پیدا کنند.دستی مانند سازندگان تجهیزات بصنایع پایین یوکارهاکسب

 ضرورت و اهمیت -3-1

سی       سا صاری      یژهوبهساختار بازار داخلی مواد خام ا سی مانند مس، فوالد و آلومینیوم، از نوب انح سا صاری در   فلزات ا )بازار انح

رای ب در یک صانعت معین وجود دارد و  با ساهم بازار باال  تنها یک فروشانده بازار در که  گیردیمادبیات اقتصاادی زمانی شاکل   

شین وجود ندارد    شده جان صار چندگانه  (کاالهای تولید صادی   یا انح ضعیتی گفته می )طبق تعاریف اقت آن تعداد  شود، که در به و

در مورد تعیین قیمت و زیاد نباشااد که رفتار هر یک  قدرآن هاآنفروشااندگان )خریداران( بیش از واحد باشااد و همچنین تعداد  

در بازار انحصااار چندجانبه، تعداد فروشااندگان محدود اساات، معموالً کاالهای )خدمات(  .مقدار، بر سااود دیگران تأثیرگذار نباشااد

ستند و   ست و همچنین معموالً اطالعات   ورود به بازاروجود دارد،  برندینگبحش  یجهدرنتتولیدی همگن نی و خروج از آن آزاد نی

 .باشدیم (ان با فروشندگان یکسان نیست و در بیشتر مواقع اطالعات خریداران از فروشندگان کمتر استخریدار

بهینه  صورت هببهینه نباشد و منابع در اقتصاد ملی    دستی پایینمواد اولیه برای صنایع   تأمیناین ساختار موجب شده است، هزینه    

صیص نیابد. با توجه به اینکه عمده این   شند یمدر کنترل دولت و یا نهادهای عمومی  اهشرکت تخ سته ، با   هاییتماحاز  اندتوان

ستفاده نمایند و از         سبت به رقبای جهانی ا شرایط غیررقابتی ن ضه محصوالت خود با  سی به   د هاییتمزقانونی نیز برای عر ستر

 است که سازندگان   یدر حالصادر نمایند. این   نیز برخوردار باشند و عمده محصوالت خود را که مواد خام هستند،    اییارانهانرژی 

ستی پایینصنایع   صادراتی         توانندینم د سبی خود را در بازار  شود و مزیت ن شند  از مزایای تولید داخلی این مواد خام برخوردار با

سبت به رقبای خارجی  ست   ن صاد ملی ایجاد   افزودهارزش . بنابرایندهندمیاز د سئله  ای علیرغم اینکه. شود میکمتری در اقت ن م

است  نشدهنجاما بارهیندرا ایمطالعهاست.  شدهبیانمطرح و آثار و نتایج عملی آن  دستیپایینصنایع  تولیدکنندگانبارها از سوی  

ساختار بازار مواد خام     شرایط  سی و     یژهوبهکه  سا ضه فعلی چه میزان در   هاییزممکانفلزات ا ی  نعتص  هابنگاه یریپذرقابتعر

ست؟ چه نوب       یرگذارتأث ساختار چه بوده ا ست و آثار منفی جانبی این  ست س بوده ا بازار را  شرایط  تواندیمو مکانیزمی  گذارییا

 بهینه کند و مضرات و آثار منفی آن را حداقل سازد.

صاری بازار مواد خام       باهدفاین مطالعه  ساختار انح سی  سی )مس، آلومینیوم     طوربهبرر سا ن بر آ تأثیرو فوالد( و خاص فلزات ا

 .باشدیمازار ب سازیینهبهارائه یک بسته سیاستی جهت رفع آثار منفی انحصار و  به دنبالو  شودمیانجام  دستیپایینصنایع 
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 سؤاالتها یا فرضیه -4-1

 صنعت برق چگونه است؟ موردنیاز( تار بازار مواد خام )فلزات اساسیساخ

 دستی چگونه است؟ساسی بر سازندگان صنایع پایینانحصار بازار مواد خام ا تأثیر

 گری بازار مواد خام اساسی برای مقابله با انحصار مناسب است؟تنظیم یسازوکارهاچه 

 گری بازار مواد خام چیست؟تنظیم یسازوکارهاالزامات و شرایط تحقق 

 اطالعات یآورجمعروش تحقیق و  -5-1

 هایمدل، یاقتصااادساانجکمی  یهامدل. در بخش اول با اسااتفاده از شااودمیدر این تحقیق از دو روش کمی و کیفی اسااتفاده 

شی از وجود انحصار،          سی )مس، فوالد و آلومینیوم( و همچنین زیان اجتماعی نا سا ساختار بازارهای فلزات ا سنجش تمرکز بازار، 

ن مرحله، . در ایشود میاین مواد تدوین  کیفی بسته سیاستی برای حل مشکالت بازار     یهاروش. در مرحله دوم با شود میبررسی  

 ،پانل خبرگان هایروش. همچنین از شودمیاستفاده  هادادهعمیق برای گرداوری  هایمصاحبهو  ایکتابخانهمطالعه  هایروشاز 

 .شودمیو ارائه نتایج استفاده  هادادهبرای تحلیل 

 یمبانی نظر -6-1

و  ازاراااااب سهم از استفاده با تمرکز هایشاااخص محاسبه همان کهی ساختار یهامدل دودسااته به بازار ساختار تعیین هامدل

بر   ساااختاری هایمدل. شااوندمیتقسیم ، استاقتصاد  هایبنگاه هایهزینه درآمد و ماهیت از استفاده کهغیر ساااختاری  هایمدل

 بر یساختار یرغ یهامدل مقابل در. اندشده گذارییهپا (ESیی )کارا ساختار ( وSCPعملکرد ) -رفتار-ساختار هاااه دو نظریاااپای

 .ت برخوردارندارقاب ابیاارزی تر درابیش درتاق از و اندشدهینتدو رداخ ادااقتصی رانظ انیامب پایه

 دور است.  آن از یا نزدیک رقابت به اندازه چه تا بازار دهدمی که نشان  باشد می بازار ساختار  مهم ابعاد و هاجنبه از یکی تمرکز

شد میمختلف  هایبنگاه بین بازار توزیع نحوه بیانگر تمرکز سهم  در نابرابری و هابنگاه تعداد یعنی جنبه دو معرف و با  توزیع 

لذا  .شود میانحصاری   سود  کسب  به منجر صنعت،  یک در باال تمرکز وجود بازار، قدرت نظریه اساس  بر .باشد می هابنگاه بازار

ست  همواره مطرح سؤال این  ست؟  بهترین یککدامتمرکز  یریگاندازه یهاشاخص  میان در که ا سخ  در ا  سؤال  این به پا

  هاییتموقع به بسته  که دارند، را خود ضعف  و قوت نقاط هاآن از هرکدام که شوند می مطرح متعددی پیشنهادی  یهاشاخص 

 هم مطلق یارهایمع سنجید،  را تمرکز اندازه توانیمنسبی(   و معیار )مطلق نوب دو طریق از یطورکلبه. روندیم کار به مختلف
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بین  بازار توزیع نحوه برحساب  صارفاً  تمرکز نسابی  معیارهای کهیدرحال دارند، بازار توجه توزیع نحوه هم و هابنگاه تعداد به

سبه   هابنگاه سبت  یهاشاخص ساختاری   هایمدل یارهایمع میان از .شوند میمحا شمن، - هرفیندال تمرکز، ن  آنتروپی هیر

 است: شدهارائه( 1) شماره جدول در هاآنمشخصات  که اندشدهکار گرفته به مطالعه این در بازار شناسایی منظوربه

 تمرکز بازار گیریاندازه هایروشو  هامدل(: 1جدول شماره )

 هایژگیو شاخصشرح  رابطه محاسباتی نام مدل 

مدل
ی
ها

 
ی
ساختار

 

ت تمرکز 
نسب

K 
بنگاه برتر
1
 

𝐶𝑅𝑘 = ∑ 𝑆𝑖

𝑘

𝑖=1

 

 توسط که بازار محصول از نسبتی شاخص این

k مشخص را ،شودیمتولید  تربزرگ بنگاه 

 شاخص ینترمتداول ازجمله و سازدیم

 مطالعات اکثر در که است تمرکز یریگاندازه

 k. شودیماستفاده  شاخص این از تجربی

 بین شاخص این و دامنه شودمیاختیاری انتخاب 

 بنگاه یک مبین 100 عدد که است، صد تا صفر

 بنگاه شمارییب تعداد بیانگر صفر عدد و بازار در

 .است بازار از کوچکی سهم با

 سادگی محاسبه*

محدود بودن *

 موردنیازاطالعات 

تابع نزولی از تعداد *

موجود در  یهابنگاه

 صنعت

 یهابنگاهبر  یدتأک*

 بزرگ

                                              

 

1 Honcentration Ratio of Establishment K 
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 هایبنگاه تمامی اطالعات شاخص این در

 شاخص را آن روینازا ،شودیممنظور  صنعت

 معادل آن مقدار و نامندیم کامل اطالعات

 هایبنگاه تمامی بازاری سهم مجموب مجذور

 هایبنگاه اهمیتبر  دلیل این به و است صنعت

 هاآن به بیشتر وزن تخصیص یلهوسبه تربزرگ

 .گرددیم یدتأک

 اطالعات یریکارگبه*

 هابنگاهکل 

 هابنگاهبا افزایش *

شاخص کاهش 

 یابدیم

ی
آنتروپ

3
 

𝐸

= − ∑ 𝑙𝑜𝑔2
𝑆𝑖  𝑆𝑖 

𝑘

𝑖=1

 

 یعنی است تمرکز معکوس معیار شاخص این

 تمرکز ،یابدیم آنتروپی افزایش کهیهنگام

سهم  وزنی جمع از شاخص یاید. این می کاهش

 به کهیطوربه .آیدیم به دست هابنگاهبازار 

 داده Log(1/S)معادل  وزنی بنگاه هر سهم

و  صفر بین شاخص این تغییرات دامنه .شودیم

Log k ،باشد، تریکنزد صفر به چه هر است 

 تریکنزد Log kبه  هرچه و تریانحصار بازار

 بررسی به و باشدیم تریرقابت بازار باشد،

 کوچک هایبنگاه بازاری سهم تحوالت

 .پردازدیم

پایه تئوریکی معیار *

مبتنی بر  Eتمرکز *

 تئوری اطالعات است.

 

                                              

 

2 Herfindahl-Hirschman Index 
3 Entropy 
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صادی  عملکرد یطورکلبه ست  عبارت اقت صادی  از که نتایجی و آثار مجموعه از ا شی  فعالیت اقت  از قیمت انحراف .شود یم نا

 بنگاه عملکرد مهم هایجنبه از یکی و کنندگانمصاارف رفاهی هزینه آن مولد متناظر تولید سااط  کاهش و نهایی هزینه

 باالتر قیمتی دریافت و تولید با کاهش انحصارگر  .دهدمی نشان  تردقیق صورت به را انحصار  رفاهی اثرات (2) تصویر  .باشد می

 درآمد انتقال به اشاره  CPAB)معروف به مثلش رفاه( شده و نیز سط     ABE سط   معادل رفاه کاهش باعش رقابتی سط   از

 .شودمی نامیده انحصاری رانت یا سود که دارد انحصارگر سمت به کنندگانمصرف طرف از

سئله  اما ست  آن ذکرقابل یام ستن  صرف  که ا صول اطمینان  و صنعت  یک ساختار  نوب دان صاری  از ح  کل آن بودن انح

صوص  در یازموردن اطالعات صار  هزینه خ  یریگاندازه جهت در ییهاشاخص  نیازمند ما بلکه ،گیردیبرنم در را اجتماعی انح

 آن از هرکدام که ،اندشده ارائه مختلفی یهاروش انحصار،  اجتماعی هزینه محاسبه  منظوربه .باشیم یم انحصار  هزینه اجتماعی

صار  هزینه از مختلفی هایینتخم فروض از سری  یک انجام با هاروش سی   هایروش ترینمهم. کنندیم ارائه رفاهی انح برر

 است: ذکرشده( 1خالصه در شکل شماره ) صورتبهناشی از انحصار  رفتهازدستهزینه اجتماعی رفاه 

 ناشی از انحصار رفتهازدستبرآورد میزان رفاه  هایمدل(: 1شکل شماره )
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 فرصت هزینه وی بلکه ،شودمین محدود رفاه مثلش به اجتماعی انحصار هزینهگفت که  توانمی( 2بنابراین به استناد شکل )

( 2) شکل به با توجه .گیردیم نظر در انحصار منفی رفاهی آثار عنوانبه ،شودمی انحصاری قدرت صرف کسب که را منابعی

 گرفت. نظر ( درCPABو رانت انحصاری ) (ABEرفاه ) مثلش جمع حاصل صورتبه توانمیرا  انحصار اجتماعی هزینه

 متشکل را انحصار هزینه اجتماعی که گردید مولر و کالین روش ارائه به منجر شدهارائه هایمدلوارد بر  انتقادات تمامی یتدرنها

 .نمودند بیان انحصاری موقعیت حفظ و کسب دوم هزینه جزء و کنندگانمصرف رفاه دمازا کاهش جزء دو از

 ناشی از انحصار رفتهازدست(: میزان رفاه 2شکل شماره )

 

ست  بازاری قدرت دارای یاتااندازه بنگاه هر بودند معتقد هاآن عبارتی به  جامعه رفاه در هاآن از یک هر توسط  اخاللی که و ا

سود   تفاوت به انحصار  اجتماعی هایینههز ارزیابی برای مولر و کالین اساس  بر این .شود  محاسبه  جداگانه باید ،شود می ایجاد

سط  سود  که را یهایبنگاه تنها هاآن بلکه نکردند، توجهی رقابتی بازده نرخ از صنعت  متو  بود، رقابتی بازده از باالتر هاآن نرخ 

 در ابتدا را رفاهی ضرر  هاآن عبارتی به .نمودند لحاظ اجتماعی هایینههزدر  را هابنگاه این سود  مازاد تنها و گرفتند نظر در

 برای تقاضا قیمتی کشش  هزینه و قیمت حاشیه  آماری اطالعات از استفاده  با که کردند جمع بعد و نمودند بنگاه محاسبه  سط  

 کردند معطوف بنگاه به را خود جه تو موردمحاسبه  انحصاری  سط  سود   و رقابتی بازده نرخ سپس  و شد  زده تخمین بنگاه هر

صارگر  اجتماعی هزینه که بودند معتقد و سبه  جداگانه طوربه باید انح سب  هایینههزمولر  و کالین همچنین .شود می محا  و ک

 شود می موجب هاینههز این به توجه عدم بودند معتقد و محسوب کردند  اجتماعی هایینههز زمره در را انحصاری  قدرت حفظ
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صار کمتر  هیارف اثرات سبه  واقع از انح سب  صرف  که ایینههز هرگونه باید بنابراین .شود  محا  انحصاری  حفظ موقعیت و ک

ضافه  مثلش به ندارد اجتماعی ارزش هیچ حالیندرع و شود می صاری  سود  اگر .کرد رفاه ا سب  مخارج و با را انح  موقعیت ک

کاهش در رفاه  W: )شااد خواهد بیان (1رابطه ) صااورتبه انحصااار منفی رفاهی اثرات دهیم، تبلیغات نشااان و انحصاااری

 هزینه تبلیغات و مخارج کسب موقعیت انحصاری( Aسود انحصاری بنگاه،  π، کنندهمصرف

𝑊𝑖 =
𝜋𝑖

2
 (1) 

 .نمود بیان توانیم نیز (2) رابطه اساس بر را انحصار اجتماعی هزینه درواقع

𝑊𝑖 =
𝜋𝑖+𝐴𝑖

2
                (2) 

 𝑊𝑖 = 𝐴𝑖 +
𝜋𝑖 + 𝐴𝑖

2
 

 شده رداختهپدر بحش ادبیات موضوب و مبانی نظری به مباحش تئوریک مدل کالینگ مولر و بررسی جنبه محاسباتی رویکرد ایستا     

ستای برآورد زیان       ستفاده از ترکیب مدل ای سبات این مطالعه با ا ست. در محا مرکز ت هایشاخص ناشی از انحصار و    رفتهازدست ا

 .شودمیاست، تخمین زده  شدهارائهزیر  صورتبه(، که 1981مولر ) کالینگ و مول مدلپویا از طریق فر صورتبهراهکاری 

𝐷𝐷𝑊𝐿 =
𝜋𝐻

2
      (3) 

ستخراج ) یندالهرفشاخص تمرکز   Hکه در این رابطه  ضر(  شده ا ستخراج سود بنگاه )  πو  از نتایج تخمین پژوهش حا از  شده ا

 .هست( یدکنندهتولی هاشرکتمالی  یهاصورت

 بازار ساختار  شناسایی   منظوربه آنتروپی هیرشمن،  - هرفیندال تمرکز، نسبت  شاخص  سه  از که دادیم نشان  شده انجام مطالعات

 .است گردیده استفاده بیشتر انحصار اجتماعی هزینه یریگاندازه مولر در و کالینگ روش از و

 نتایج لیوتحلهیتجزو  هاداده یآورجمعروش  -7-1

 با استفاده  یتدرنها، که اندشده یبررس ی موجود هاداده ینترجامعو  ینمستندتر  موردمطالعه یبازارهااطالعات  یآورجمعدر مورد 

در سااایت بورس کاال که به تفکیک شاارکت، حجم  شاادهثبت 1/6/1395لغایت  1/6/1388از آمار معامالت روزانه در بازه زمانی 

ست، همچنین از   شده یآورجمعمبادالت، قیمت مبادله و ...  ی موجود در هاشرکت  یانو زسود   یهاصورت مالی و  یهاترازنامها

 است. شدهاستخراج هابنگاهی مربوط به سود، فروش و هزینه هادادهناشران )کدال(  هاییهاطالعسامانه 
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که در بحش مبانی  طورهمانبرآورد و تخمین زده شود،  بایستیممتغیر کلیدی  3تمرکز به ترتیب  هایشاخصاز  مورداستفادهدر 

این متغیر  ،هست ، سهم بنگاه از تولید صنعت و بازار   موردبحشمتغیر  ترینیدیکلمختلف  هایشاخص نظری مطرح شد بر اساس   

تولیدات  ر )مجموبمالی( به تولیدات کل صنعت و بازا یهاصورتاز نسبت تولیدات بنگاه )بر اساس میزان عرضه در بورس کاال و 

به دو صورت مجذور )برای شاخص     هاشاخص . در مرحله بعدی همین متغیر با توجه به تعریف آیدیمی موجود( به دست  هابنگاه

شاخص آنتروپی( برآورد    -هیرفندال شمن( و لگاریتمی )برای  بودن  یغیررقابت. با توجه به جدول زیر میزان تمرکز و شوند یمهیر

 :هستو بررسی  یلتحلقابل هاشاخص

 تمرکز بازار هاشاخصارزیابی نتایج  یارهایمع(: 2شماره )جدول 

 شرح

 های تمرکزنسبت

(iCRدرصد ) 

-شاخص هرفیندال

 هیرشمن

(HI) 

 ویژگی اصلی بازار

 01CR 0HI رقابت کامل
ر دبنگاه رقیب، بدون آنکه سهمی از بازار را  50بیش از 

 داشته باشند. یاراخت

رقابت 

 انحصاری
10<  1CR 30)/1(15  HI 

 10کدام بیش از های رقیب مؤثر زیاد؛ هیچتعداد بنگاه

 بازار را در انحصار ندارند. درصد

انحصار 

 چندجانبه

40<  4CR 15)/1(10  HI 4  دارند. در انحصار خودبازار را  درصد 40بنگاه، حداکثر 

6040 4 CR 10)/1(6  HI 
درصد بازار را  60و حداکثر  درصد 40 کمدستبنگاه،  4

 دارند. در انحصار خود

60>  4CR 6)/1(3  HI 
 در انحصار خودبازار را  درصد 60 کمدستبنگاه،  4

 دارند.

501 بنگاه مسلط CR 3)/1(1  HI 
در درصد بازار را  50بیش از  ییتنهابهیک بنگاه 

 خود دارد. انحصار
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 دارد. در انحصاریک بنگاه کل بازار را  1001CR 1HI انحصار کامل

 بیازر رس - 2

 مقدمه -1-2

 عنصر  ینا .باشد میفرسایش   برابر در مقاوم و الکتریسیته  و گرما عالی رسانای  که است  یرپذانعطاف و خوارچکش فلزی مس

 و مس .دارد افراد سالمت  حفظ حیاتی در نقش نیز غذایی ماده یک عنوانبه مس .دارد وجود زمین پوسته  در طبیعی صورت به

ستفاده  مختلفی کاربردهای برای آن آلیاژهای سب  معقول زندگی سط   برای یک که گیرندیم قرار موردا ست  منا  و تولید .ا

 که است  فلزاتی از یکی مس .است  جامعه پایدار توسعه  تضمین  در مهمی عامل و بوده ضروری  جامعه توسعه  در آن از استفاده 

 را خود موردنیاز مواد تا کندیم بازیافت بارها را فلزات که است  انسان  هایییتوانا از این .شود می بازیافت فلزات دیگر از بیش

 فلزی منبع تضمین  باعش و شود می منتهی انرژی ذخیره به داده و گسترش  را فلز این از استفاده  بازدهی مس، بازیافت .بسازد 

 استخراج  .کندیم توسعه درحال و یافتهتوسعه  کشورهای  ملی اقتصاد  به بزرگی کمک مس .گرددیم آینده یهانسل  برای پایدار

شتغال  ایجاد بر عالوه جامعه موردنیاز کاالهای به فلز این تبدیل و فرآوری، بازیافت معدن، ثروت  تولید باعش کار نیروی برای ا

 .گرددیم جامعه برای

 جهان در مس صنعت تاریخچه -2-2

ستان  شواهد  س  با شان  یشنا ست  فلزاتی نخستین  از یکی مس که دهدمی ن سان  توسط  که ا ستفاده  ان ست  قرارگرفته موردا  و ا

سیا  غرب در یورآالتز و سکه  چون اقالمی ساخت  برای قبل سال  هزار 11 حداقل ستفاده  آ  دوران در .گرفتیم قرار موردا

شر  تاریخ ماقبل ستخراج  را مس چگونه که شد  متوجه ،ب  و سوم  هزاره در .بگیرد بهره آن از ابزارآالتساخت   برای و کند ا

سپانیا  (Huelvaهولوا ) منطقه از کارگران نیز میالد از قبل چهارم ستخراج  مس در ا سطو  دوران در یونانیان .کردندیم ا  با ار

شمند  از آلیاژهای یکی عنوانبه برنج آلیاژ ساخت  چگونگی شنا  مس ارز  و اینکاها مایا، یهاتمدن جنوبی، آمریکای در .شدند  آ

 .یافتند رونق ژاپن و هند چین، در برنزی و مسی مصنوعات ،یوسطقرون دوران در وبردند یم بهره مس از آزتک

 ایران در مس صنعت تاریخچه -3-2

سی   ینزم شرایط  سبب  به دنیا در مس ذخایر و منابع ازنظر ایران شد می خاص دارای جایگاهی دارد، که اییژهو شنا  یژهوبه .با

شور  این از مس جهانی کمربند از آنکه بخشی   معادن به توانمی کمربند این روی بر واقع معادن ترینمهم از .کندمی عبور ک
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ستان  . در..و زار میدوک، دره سرچشمه،   شاره ..و اهر سونگون  و کرمان ا  ایران در عظیم مس ذخایر باوجود هنوز البته .کرد . ا

شناخته  مناطق ستخراج مس   .اندفراوان نا  معادن کل اداره که 1315 سال  به مربوط توانیم را ایران در نوین روش به شروب ا

سیس  ست،  شد  تأ صلی آن  انگیزه که دان  در وقت معادن کل اداره .بود ارتش یساز مهمات یهاکارخانه برای فلز مس تأمین ا

 منظور این برای و نمود آغاز را هایییتفعال و ساابزوار آبادعباس انارک، مانند زمان آن در شاادهشااناخته خیز مس نواحی

 شدن  ملی اعالم با .بود روزشبانه  مس در تن بیست  آن ظرفیت که گردید تأسیس  شهرری  جنب آبادیغن یهناح در یاکارخانه

 سرچشمه   مس بنای فعالیت مجتمع 1352 سال  در .شد  یستأس  کرمان سرچشمه   معادن سهامی  شرکت  1351سال   در معادن

ملی  به نام شرکت  کرمان سرچشمه   معادن سهامی  شرکت  1355 سال  در .گردید شروب  آناکوندا آمریکایی مشارکت شرکت   با

 از یبرداربهرهآغاز  و اسالمی قالببعدازآنسرچشمه    مس بزرگ مجتمع کار ادامه و یاندازراه .یافت نام تغییر ایران مس صنایع 

ست  تبدیل جهان در مس تولید یهاقطب از یکی عنوانبه را ایران سونگون،  و میدوک جدید معادن  نیز اکنونهم .نموده ا

ستخراج  به مربوط هاییتفعال تمامی  این عهده به خالص مس و فروش تولید همچنین و کشور  مس معادن از یبرداربهره و ا

 .باشدمی شرکت

 جهان در مس دکنندهیتول کشورهای ذخایر میزان -4-2

شره  آمار بر طبق سط  منت سی   زمینسازمان   ازجمله المللیبین ربطیذ هایسازمان  تو   یهاگزارشآمریکا در  متحدهیاالتا شنا

 کشور  بعدازآن باشد می اساسی   فلز این دارنده کشور  ینترعمده جهانی، ذخایر درصد  27بودن  دارا شیلی با ، 2017ساالنه سال   

سترالیا  صدی  12 با ذخایر ا صد  6 و 10 با مکزیک و پرو بعدازآن و دارد قرار دوم مقام در در  .دارند قرار بعدی هایمقام در در

قرار دارد. با توجه به تمرکز جغرافیایی   آمریکای جنوبی منطقه در دنیا مس ذخایر از نیمی از بیش گرددمی مشاهده  که طورهمان

صادی و تکنولوژیکی          منابع سی و اقت سیا ساختار  سمت جنوب غربی کره زمین،  شورهای مس در ق زان این منطقه بر روی می ک

قدرت  اًتقریبدیگر مانند چین، آلمان و ...  کشااورهایاساات، اما با توجه به تقاضااای بساایار باالی  تأثیرگذارعرضااه و قیمت مس 

 .باشدمیرابری عرضه و تقاضا دارای تمرکز جغرافیایی نب
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 آمریکا( متحدهایاالت شناسیزمینسازمان  2017: گزارش سال منبع ( مس تولیدکنندهکشورهای  ذخایر(: میزان 3) شماره شکل

 

 میزان تولید جهانی مس -5-2

با روند مشابه کشورهای دارنده ذخایر مس به ترتیب با پیشروی آمریکا،     یقاًدق ،2016 سال  کشور در  تفکیک به معدنی مس تولید

 در چین که پرش است  داشته  مشابه  مدت به نسبت  یتوجهقابل رشد  نیز آسیا  شیلی و پرو در تولید جهانی مس مواجه هستیم.  

 .است انکاریرقابلغ امر این

 (آمریکا متحدهایاالت شناسیزمینسازمان  2017: گزارش سال منبع (شورمس جهانی به تفکیک ک 2016سال  میزان تولید(: 4شکل شماره )
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 جهان در شدههیتصف مس مصرف -6-2

صف  مس سط  ،شده یهت سی  کاالهای تولید کارخانجات تو سط  طورمعمولبه یا ساخته  نیمه م  ازجمله کاربران مس اولین تو

 .شود می فویل مصرف  تولید هایکارخانه و گرییختهر آلیاژ، سیم  تولید هایکارخانه برنج، تولید یهاکارخانه شمش،  سازندگان 

ست  یافتهیشافزا زمان باگذشت  شده یهتصف  مس مصرف  شود می مشاهده  نمودار در که گونههمان سال   کهینحوبه ا  2015در 

 .یمابودهدرصدی را شاهد  12رشد  2010نسبت به سال 

 (Statistaآماری  سایتوب)منبع:  2010-2015از سال  میزان مصرف مس(: 5شکل شماره )

 

 مس مصرف عمده موارد -7-2

ستفاده  برای تمامیمهن مس آلیاژ و مس سیعی  و الکترونیکی، لوازم ،یخانگلوازم خودرو، مانند نهایی محصوالت  در ا  از طیف و

سته  محصوالت  دیگر  و تجهیزات وجود دارند، آن آلیاژهای و مس که هرکجا .است  جامعه نیازهای تأمین منظوربه مس به واب

شین  ش  و دوام به توجه با .شوند می یافت نیز صنعتی  آالتما  مس آلیاژهای باال، با مقاومت و دقیق گرییختهر و کاریینما

صوالتی  ساخت  برای شند می آل یدها توربین یهاپره و هایاتاقان ،هادندهچرخ نظیر مح سانایی  قابلیت .با  العادهفوق حرارتی ر

شن،  هاییطمح برابر در مقاومت توانایی و مس شار تحت مخازن حرارتی، تجهیزات برای آل انتخاب ایده یک به را مس خ  ف

صیت  .کندمیتبدیل  ستفاده  برای را هاآن خوردگی، برابر نیکل( در و برنج، برنز مانندمس ) آلیاژهای و مس مقاومت خا  در ا

 نفتی سکوهای  ،هاینتورب ،هاپروانه دریا، آب در قعر قرارگرفته یهالوله مخازن، تانکرها، .است  کرده مناسب  دریایی هاییطمح

 .دارند خوردگی برابر در مس مقاومت به همه وابستگی ساحلی، هاییروگاهن و
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 (IWCC / ICA, 2015(: میزان مصرف مس بر اساس فعالیت )منبع: 6) شماره شکل

 

 مس قیمت وضعیت بررسی -8-2

 مرور جهان اقتصادی  بازارهای وضعیت  بررسی  یهاراه ینترساده  از یکی چراکه نامندیم اقتصاد  هایشاخص یکی از  را مس

ست   فلز این قیمت صاد،  سنجش  برای مس به اطمینان این علت .توسعه ا  رشد  و بنیادی یهابخش در آن وسیع  برد کنار اقت

صادی  هاییتفعال سعه درحال یژهوبه جوامع اقت سعه  حتی و تو  فلز این خاص قیمتی و متالورژیکی، هاییژگیو دلیل به یافتهتو

شد می ست  تجارتی کاال و عنوانبه ،مس .با صرف  و تولیدکنندگان بین که ا  در از عوامل مهم یکی شود می معامله کنندگانم

 و تساهیل  منظوربه کاال تبادل نقش .اسات  آن آتی قیمت نقدی( و قیمتحاضار )  حال قیمت مس مانند کاال یک مبادالت

 بازار ( وCOMEX/NYMEXنیویورک ) کاال بازار بورس (،LMEلندن ) فلزات بورس بازار .باشد می هایمتق فرآیند یساز شفاف 

 .کنندیم ایفا احسنت نحو به را این نقش که هستند بازاری سه (،SHFEشانگهای ) آتی بورس
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 (LMEبورس فلزات لندن  سایتوب)منبع:  2007-2015در بازه زمانی  روند قیمتی مسبررسی (: 7شکل شماره )

 

 س ایرانبازار م بررسی اجمالی وضعیت -9-2

 برداری از معادن و تولیدصنایع باالدست شامل بهره    خصوص بههای تولید مس در کشور  ای از فعالیتبخش عمدهدر حال حاضر  

های کوچک دیگری هم هستند که در حال تولید کنسانتره ، در اختیار شرکت ملی صنایع مس ایران است. شرکتشدهیهتصف مس 

سنگ در ظرفیت ستند. ولی    های پایین و یا تولید کاتد هیدرومتالورژی از کان سیدی ه شاره   طورهمانهای اک ه تولید ، عمدشد که ا

صاص دارد که با راه      شرکت ملی مس اخت شور به  شمه، روند رو به      کارخانه 2اندازی فاز مس در ک سرچ سونگون و  های تغلیظ 

 کند.رشدی را در تولید مس سپری می

کند. فرآیند تغلیظ مس و تولید برداری میشاارکت ملی مس از سااه معدن بزرگ ساارچشاامه، سااونگون و میدوک بهره، اکنونهم

 و یک آبادخاتونهای سرچشمه و   کت دو واحد ذوب در مجتمعکنسانتره، در سه مجتمع به همین نام در حال انجام است. این شر    

اندازی است. عالوه بر واحدهای فوق، این هم در شرف راه آبادخاتونپاالیشگاه  دارد. البته فاز اول واحد پاالیش مس در سرچشمه

 .میدوک دارد های ساارچشاامه و  های اکساایدی در مجتمع هیدرومتالورژی از کانساانگ  شاارکت دو واحد تولید مس به روش 

شرکت ترکوچکهای شرکت  ستند که تعداد    چهار گنبدهای ، نظیر  شرکت دیگر نیز ه  هانآ، میناکان، فلز رنگین، تکنار و چندین 

د. کنرا شرکت ملی مس خریداری می  هاآناز این واحدها، یک واحد تغلیظ دارند که محصول   هرکدامرسد.  شرکت نیز نمی  10به 
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شرکت کوچک البته  سنگ    چند  ضه و یا کان سیدی به روش هیدرومتالورژی تولید دیگر نیز وجود دارند که کاتد مس از قرا  های اک

 .کنندمی

ست.            ساختمان و تولید خودرو ا صنعت  صنعت برق و مخابرات،  صنایعی نظیر  صلی مس در  صرف ا صنعتی و تول  در م صارف  ید م

 به دلیل رشد صنعتی پایین کشور، مصرف مس     متأسفانه شود.  میمس مصرف   توجهیقابلکاالهای مصرفی نیز عموماً به میزان  

افزایش قیمت مس و کسری بودجه، وزارت نیرو را بیشتر به سمت    در وضعیت کنونی،  است.   مذکورعمدتاً مختص به سه صنعت   

 های آلومینیوم سوق داده است.استفاده از کابل

های  طی یکی دو سال اخیر، تحریم . باشد میصنایع صادراتی ایران    تولید موجود یکی از هاییتظرفهمواره صنعت مس به دلیل  

صنعت را نیز گرفته و با توجه به   شده اعمال سبی علیه ایران، گریبان این   عمالًطقه، تولید مس در من امتیازات و مزایای رقابتی ن

صلی                 صد ا سانتره و ترکیه و امارات، مق صادرات کن صلی  صد ا ست. چین مق شکالت بغرنجی همراه ا فروش خارجی مس با م

 از کشور بودند. شدهیهتصفصادرات مس 

شرکت   ضر،  صنایع     در حال حا صنایع باالدست و چه در  صل ا  دست یینپاهای تولیدکننده مس چه در  ز ، با مشکالت نقدینگی حا

ستند.   ها وافت قیمت ضعیت را  رکود بازار مواجه ه شرکت تولیدکننده مس در ایران   ترینمهم یسودآور در میزان  توانمیاین و

هزار  یک بربالغساالنه  ناشران )کدال(   هاییهاطالعموجود در سامانه   یهاترازنامهطبق  تقریباً که شرکت ملی مس مشاهده کرد،  

های ای در پروژههای هنگفت سرمایههای جهانی مس و هزینهدلیل افت شدید قیمت ، در حال حاضر به داشته میلیارد تومان سود  

 .وضعیت مناسبی را پیش رو نداردمتعدد شرکت، 

سایر نهادهای مس   به نظر می ست      ،گذارقانونل و ئورسد دخالت دولت و  شرایط سخت فعلی گرفته ا   درواقع .گریبان صنعت را در 

ست         شده ا سمًا خصوصی  صنعت، ا سفانه اما هنوز  این  ی  هاشرکت از مالکیت  یاعمدهدولت از طریق در اختیار گرفتن بخش  متأ

 بخش خصوصی را کاهش داده است. گیرییمتصمموجود در صنعت، دخالت و قدرت 

 بررسی فعاالن بازار مس -1-9-2

  هایاطالعیهسااازمان بورس و اوراق بهادار، بورس کاال، فرابورس و سااامانه  یهاپورتالطی مطالعه صااورت گرفته و با بررساای 

 ازجملهمختلف  هایزمینهدری فعال در بازار صنعت مس هاشرکت، عمده 29/12/1395لغایت  1/6/1388کدال( از تاریخ ناشران )

 :باشندمیتولید، فرآوری و .... به شرح ذیل 
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 پارس شمال ابلک شرکت راد ایران مس صنایع شرکت ملی

 کاشان مس شرکت دنیای کاوه مس شرکت صنایع

 شمال راد شرکت گیل تکنار مس معادن مجتمع

 البرز افق صنایع گروه کاران شرکت مس

 رفسنجان یآهن یرغ فلزات شرکت بازیافت باهنر شهید مس شرکت صنایع

ستناد به آمار معامالت روزانه بورس کاال و همچنین    یهاداده وتحلیلیهتجزی مذکور و همچنین هاشرکت مالی  هایصورت با ا

یوست پ، به تفکیک سال در جدول هابنگاهو همچنین درصد سهم بازاری  هاشرکتموجود صنعت مس ایران، میزان تولید صنعت، 

 .است شدهگردآوریبرآورد و  (1شماره )

 بهاداری مس حاضر در بورس اوراق هاشرکت هایمالکیتبررسی  -2-9-2

سهام و      هاشرکت به مجمع عمومی  مدیرههیئتسالیانه   هایگزارشبا توجه به  سهامداران، تعداد  شامل نام  ، اطالعات مالکیتی 

صد   شماره )   هاآن یتمالکدر ست.     2در پیوست  شده ا شری   سی مالکیت  ( ت صنعت    هاشرکت با برر ضر در بورس و فعال در  ی حا

مشااااهده کرد. این میزان مشاااارکت و ساااهم داشاااتن در دولت در مالکیت  وضاااوحبهرا  هاآنمالکیت دولتی بر  توانمیمس 

 را دارد. هاآنمس نشان از انحصار دولتی و عدم اجازه ورود بخش خصوصی به  هاییدکنندهتول

 بررسی تمرکز بازار مس -3-9-2

شد برای    طورهمان صنعت مس ایران به      وتحلیلتجزیهدر بحش ادبیات موضوب و مبانی نظری مطرح  ساختار حاکم بر  و بررسی 

(( E) یآنتروپ( و HHI) یرشااامنه-ندال ی(، هرف4CRبرتر )بنگاه   4نسااابت تمرکز  تمرکز ) گیریاندازه شااااخص  3ترتیب از  

 .باشدمی مشاهدهقابلدر جدول زیر  هاشاخصاست، نتایج سالیانه برآورد این  شدهاستفاده
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 تمرکز بازار مس هایشاخص(: نتایج محاسبات 3جدول شماره )

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 شاخص/سال

4CR 0.99 1 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

HHI 0.86 0.82 0.86 0.78 0.84 0.91 0.93 0.99 

E 0.11 0.14 0.13 0.22 0.16 0.09 0.07 0.01 

 

ساااله مطالعه  8تمرکز بازار پیداساات، ساااختار بازار مس ایران در تمام بازه  هایشاااخصو  هاآزمونکه از جدول نتایج  طورهمان

 مجدداً، از شدت این انحصار کاسته شده است ولی       1391مانند  هاسال تنها در برخی از  گرددمیانحصاری اداره   کامالً صورت به

ست       شته ا ساختار انحصار کامل گرایش دا صنایع مس ایران بر       95و قریب به بازار به  شرکت ملی  شور را  صد تولیدات مس ک در

 بنگاه اقتصادی در این صنعت دارد. عهده دارد که این نشان از انحصار کامل این

 مس تمرکز بازار گیریاندازهشاخص  :(8) شماره شکل
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 بررسی زیان ناشی از انحصار -4-9-2

 جایهبناشی از انحصار    زیان گیریاندازهبرای  توانمی، باشد میانحصار کامل   صورت بهبا توجه به بررسی ساختار بازار مس که   

ت. شرکت ملی صنایع مس ایران( را در نظر گرف) یاصلمالی انحصارگر  هایصورت، تنها هابنگاهتمام  وتحلیلتجزیهدرنظرگرفتن 

ستفاده از   ست رفاه  گیریاندازهمذکور در بخش اول، به  معیارهایبا ا صار     رفتهازد شی از این انح  گ مولرکالین. معیار پردازیمیمنا

 شده دهزکه در جدول زیر مقادیر آزمون، تخمین  باشد میبرآورد زیان ناشی از انحصار بازار    هایشاخص  ترینینهبهجزو بهترین و 

 است:

 صنعت مس (: محاسبه ارزش زیان ناشی از انحصار4شماره ) جدول

 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 

رویکرد کالینگ 

 مولر

مقدار زیان انحصار 

 )میلیون ریال(
1849563 3002916 3032515 3798217 2341661 1113308 2032878 2051421 

 0.124 0.016 0.067 0.160 0.333 0.365 0.439 0.323 از صنعت %

ی هابنگاهتعداد 

 فعال در بازار
6 4 6 8 6 6 5 6 

 

 بندیجمع -10-2

است.   انکاریرقابلغ، امری فردمنحصربه که بیان شد، اهمیت و ضرورت تولید مس به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی     طورهمان

بیان کرد که این صاانعت از لحاظ تولید و قیمت با مشااکالت و نوسااانات   توانمیهمچنین با بررساای کلیات بازار جهانی مس 

شدن معادن،    اییدهعد ست. در ایران نیز بعد از ملی  ستمر و جدی در این زمینه فعالیت   صورت بهتنها بنگاهی که  عمالًمواجه ا م

ست. این عدم وجود      صنایع مس ایران ا شرکت ملی  صنعت و قوانین خاص،   هابنگاهدارد،  شکالت ورود به  ی رقیب و همچنین م

، متفاوتی که صورت پذیرفت هایآزمونو  هامدلحصاری به خود بگیرد که طبق ان کامالًموجب شده است که ساختار بازار شکل     

صنایع ملی مس ایران       تائیدصحت این ادعا نیز مورد   شرکت  صاری  شد میباال  یقدربهقرار گرفت. قدرت انح  95 ریباًتقکه  با

انحصار در بازار موجب ایجاد زیان اجتماعی و  تمامی نظریات اقتصادی وجود   بنا بردرصد از تولیدات مس کشور را در اختیار دارد.   
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صاد،         ستاندارد برآورد زیان اجتماعی در اقت صورت پذیرفته مطابق با معیارهای ا سبات  شد. طبق محا کاهش رفاه اجتماعی خواهد 

سالیانه     طوربه سط  صاری بودن بازار م    عنوانبههزار میلیارد ریال  2متو شی از انح صاد زیان اجتماعی نا ایران بر دوش  س را اقت

 .کشدیم

 بیازر آلدر ی دو -3

 مقدمه -1-3

شترین  و باشد می زمین پوسته  در فراوان عنصر  سومین  آلومینیوم  اخیر دهه سه  طی در فلزات میان در را مصرف  رشد  نرخ بی

 به تبدیل قابلیت و زیست محیط با سازگاری  وزن، سبکی  همچون آلومینیوم برتر هایویژگی دلیل به امر این که است  بوده دارا

 .است کرده بدل مختلف کشورهای برای استراتژیک فلز یک عنوانبه را آلومینیوم ،هاویژگی این .باشدمی متنوب مواد

 و نرم فلزی آلومینیوم، .شود می یافت بوکسیت  معدن سنگ  صورت به عمدتاً است،  یرپذانعطاف و یانقره عنصری  که آلومینیوم

 تشکیل  آن سط   در هوا با برخورد - اثر در که اکسیداسیونی   نازکیهال و دارد خاکستری  یانقره ظاهری .است  قوی اما سبک، 

ست  مس یا فوالد سوم یک تقریباً آلومینیوم وزن .کندمی جلوگیری یزدگزنگ از ،شود می  و بوده پذیرانعطاف و خور چکش .ا

 .است پذیرانعطاف فلز ششمین و خور چکش فلز دومین مغناطیسی، غیر عنصر این بعالوه، .شودمی خم یراحتبه

 همچنین .هستند  مهم بسیار  ،ونقلحمل مراحل سایر  و هوانوردی صنعت  در ،شوند یم ساخته  آلومینیوم از که ییهاسازه  اجزای

ست،  الزم مقاومت و پایدار وزن هاآن در که ییهاسازه  در صر  این وجود ا سیژن  از بعد آلومینیوم .دارد زیادی اهمیت عن  و اک

سیم،   صر  سومین  سیلی سته  در فراوان عن ست  بازیافت قابل کامل طوربه و شود می محسوب  زمین پو صد  95 و ا  قابلیت نیز در

 به را مصرف  رشد  بیشترین  فلزات، کل بین در گذشته  سال  30 در فلز این تا گردیده سبب  عوامل این همه .دارد انرژی ذخیره

 .یابد ادامه وضعیت همین نیز آینده سال 30 در که گرددمی بینییشپ و دهد اختصاص خود

 درصد  90 حدود در و بوده باال خلوص درصد  با (Al2O3) آلومینا یا آلومینیوم اکسید  فلز، این تولید جهت اصلی  و اولیه ماده

ستفاده  آلومینیوم تولید جهت آلومینا ست  تن 2 نیازمند جهان در آلومینیوم تن هر تولید .شود می ا  تن یک هر تولید و آلومینا

 دتوانمی فلز این .است  محدودی استحکام  دارای و نرم خالص، آلومینیوم .است  مقدور بوکسیت  تن 3 تا 2 از استفاده  با آلومینا

کار  به جهت استحکام  و سختی  این اما .کند پیدا استحکام  و شود  سخت  حدودی تا یبندقالب یا و کردن لوله مانند ییباکارها
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 فلزات میزان که هرچند ؛رودیم کار به آلیاژ صورت به فلزات سایر  با همراه بیشتر  آلومینیوم، یجهدرنت و است  پایین نسبتاً  ،بردن

 .باشندمی آلیاژ در پایینی نسبت دارای آلومینیوم به شدهافزوده

 در ایران آلومینیومتاریخچه  -2-3

 هرمزال و المهدی آلومینیوم کارخانه سپس  .گردید آغاز اراک آلومینیوم کارخانه ایجاد با 1351 سال  از ایران در آلومینیوم تولید

 ایرالکو المهدی، آلومینیوم تولید کارخانه 3 از برخورداری با ایران حاضر،  حال در .شدند  افزوده ایران آلومینیوم تولید مجموعه به

 .داراست ینیومآلوم تولید ظرفیت میزان ازنظر را جهان هجدهم رتبه تن، هزار 432 ظرفیت با هرمزال و

 ایران در بوکسیت ذخایر -3-3

سارهای  سیت  کان شور  غرب جنوب و مرکز غرب، شمال  شمال،  شرق،  شمال  در یاییجغراف ازنظر ایران بوک  این .اندپراکنده ک

 تشکیل  شرایط  به توجه با و نیستند  زیاد چندان ایران در بوکسیت  ذخایر .اندشده واقع زاگرس و مرکزی ایران البرز، در کانسارها 

 .شود  اکتشاف  ایران در جهانى ازنظر توجهیقابل ذخایر رسد نمی نظر به ایران، شناسی  زمین مسائل  گرفتن نظر در و بوکسیت 

 ایران، بوکسیت  فعال معادن ینترعمده .دارند قرار قزوین و آبگرم سقز  بوکان، جاجرم، مناطق در ذخایر این از برخى حالینباا

سیت  معادن شالق  بوک ستان  در ق سیت  مازندران، ا سیت  و جاجرم بوک ستان  در کمر گوش بوک سان،  ا سوز  خاک خرا  شهید  ن

 بوکسیت  و نسوز  خاک بویراحمد، و کهکیلویه در استان  ینالدجمال و مندون بوکسیت  بختیاری، و چهارمحال استان  در نیلچیان

ضاآباد  ستان  ر سیت  سمنان،  در ا ستان  در صدرآباد  بوک سیت  یزد، ا سیت  و زان التریتى بوک ستان  یشاه بالغ  بوک  و تهران در ا

سیت  ستان  بیگلر بوک ستند  قزوین در ا ست که   39حدود  در ایران ذخیره. ه صد از کل ذخایر    1/0 تقریباًمیلیون تن ا در

 بوکسیت دنیا را به خود اختصاص داده است.

 کشااورهایایران جز  .دارد وجود اهر و منجیل قزوین، طارم، مناطق در کانسااارها این از تن میلیارد هاده در حد ذخایری

ه با توجه ب در تجارت جهانی دارد اما توجهیقابلو سااهم  باشاادمیصااادرکننده بوکساایت و آلومینیوم و محصااوالت مشااتقه آن 

صنایع، معادن و کشاورزی تهران بخشی  اتاق بازرگانی، 1395تقاضای داخلی و همچنین میزان صادرات آلومینیوم طبق آمار سال 

 .گرددمی تأمیناز آلومینیوم مورد تقاضای داخلی از طریق واردات 

 مطالعات ادامه در ،ازآنپس .است  شده گزارش بوکسیت  کرمان، استان  در بلبلوئیه ناحیه در 1958 سال  در بار نخستین  ایران در

سی   زمین شافات  و شنا سیت  از ذخایری ،هاافق بنیادی اکت شف  ایران در بوک صه،  طوربه .شد  ک سارهای  ترینمهم خال  کان

 :از اندعبارت ایران در بوکسیت
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 یزد صدرآباد، بوکسیت گرگان رودبار، سیاه بوکسیت

 یزد شمال بوکسیت دماوند بوالغی، شاه بوکسیت

 یزد چکو چک بوکسیت قزوین گرم آب بوکسیت

 دهدشت سرفاریاب بوکسیت بوکان سرچاوه، بوکسیت

 

شم  سند  طبق  سند  به توجه با .کند ایجاد آلومینیوم تولید ظرفیت تن میلیون 1.5 حداقل 1404 سال  تا باید ایران ،اندازچ

 برنامه طبق ایران اگر که گفت توانمی آلومینیوم شمش  تن هزار 500 و میلیونیک حداقل تولید بینیپیش و 1404 اندازچشم 

 .یابد دست جهانی 17 رتبه به عمان از گذر با دتوانمی رود پیش

 میزان تولید آلومینیوم -4-3

سی   زمین سازمان  گزارش به  در تولیدی ظرفیت کل که دارد وجود دنیا در آلومینیوم تولید کارخانه 220 مجموعاً آمریکا، شنا

مکان بیستم تولید اولیه آلومینیوم را   2015هزار تن در سال   350ایران با تولید  .است  بوده تن میلیون 72500 حدود 2016 سال 

شد میدارا  سال   با شد میپنجم  2015و از طرفی رتبه تولید ایران در خاورمیانه در  شکل   طورهمان. با شاهده   9که در   شود میم

 .دباشنمیدر خاورمیانه  تولیدکننده ترینگبزرآلومینیوم در دنیا و امارات متحده عربی  تولیدکننده ترینبزرگچین 
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 (آمریکا متحدهایاالت شناسیزمینسازمان  2017: گزارش سال منبع (آلومینیوم جهانی به تفکیک کشور 2016سال  میزان تولید(: 9شماره ) شکل

 

 

 مصرف آلومینیوم -5-3

سال       یطورکلبه ضای جهان در  شد تقا سال قبل     2017میزان ر سبت به  ست    5.3ن صد بوده ا که از نمودار زیر  طورهمانو  در

پیداست بیشترین میزان مصرف آلومینیوم مربوط به کشور چین است که البته با توجه به ظرفیت تولید باالی این کشور انتظاری        

شورهای منطق      ست. پس از چین ک شته ا شند میصنعتی   غالباًه اروپای غربی که جز این وجود ندا ص      با ضا و م شترین تقا رف بی

 .باشدمی. همچنین آمریکا رتبه سوم مصرف آلومینیوم در دنیا را دارا باشندمیآلومینیوم در جهان را دارا 
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 CRU Aluminium Market 2017: گزارش سال منبع (آلومینیوم جهانی به تفکیک منطقه 2017مصرف سال میزان (: 10)شماره  شکل

OutlookSource) 

 

 آلومینیوم قیمت وضعیت بررسی -6-3

سط  از  و پچینی کایزر، رینولدز، آلکان، آلکوا، شرکت  یعنی آلومینیوم تولیدکننده بزرگ شرکت  شش  میالدی، هفتاد دهه اوا

 از مناطقی در عمدتاً هاآن ذوب یواحدها که ییهاشرکت . دادند دست  از آلومینیوم گذارییمتدر ق را گذشته  قدرت آلوسوئیس، 

سترالیا  اروپا، شمالی،  آمریکای ستخراج  از آلومینیوم، صنعت  کامل چرخه هاآن تولیدات و بودند متمرکز نیوزلند و ا  سنگ  ا

 واحدهای رشد  با انحصار،  حفظ برای اصلی  شرکت  شش  مقاومت باوجود. شد یم شامل  را آلومینیومی قطعات تولید تا بوکسیت 

 .کرد تغییر مروربه گذارییمتق شاخص جهان، نقاط اقصی در ذوب



 یذارگو مقررات یباالدست یعمواد خام و صنا یانحصار یمقررات بازار در بازارها یمتنظ یراهکارها یابیو ارز یبررس رانته و کشاورزی معادن یع،صنا ،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران یانحصار یدکنندگاناز حقوق سازندگان در برابر تول یتحما یبرا

 

 

 
35 

 

 

 (LMEبورس فلزات لندن  سایتوب)منبع:  2007-2015آلومینیوم در بازه زمانی بررسی روند قیمتی  (:11)شماره  شکل

 

 آلومینیومبررسی فعاالن بازار  -7-3

  هایاطالعیهسااازمان بورس و اوراق بهادار، بورس کاال، فرابورس و سااامانه  یهاپورتالطی مطالعه صااورت گرفته و با بررساای 

شران )  صنعت آلومینیوم در  هاشرکت ، عمده 29/12/1395لغایت  1/6/1388کدال( از تاریخ نا مختلف  هایینهزمی فعال در بازار 

 :باشندمیتولید، فرآوری و .... به شرح ذیل  ازجمله

 شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو( المهدی آلومینیومشرکت  آلومتکشرکت 

 آلومرادشرکت  هرمزالشرکت 
شرکت صنایع نگین آلومینیوم 

 گلپایگان

  ذوب گلپایگان یآورفنشرکت  نورد و قطعات آلمینیومگروه 

 

ستناد به آمار معامالت روزانه بورس کاال و همچنین    یهاداده وتحلیلتجزیهی مذکور و همچنین هاشرکت مالی  هایصورت با ا

صنعت،    صنعت آلومینیوم ایران، میزان تولید  سهم بازاری    هاشرکت موجود  صد  سال در جدو هابنگاهو همچنین در ل ، به تفکیک 

 است. شدهگردآوری( برآورد و 3پیوست )
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 ی آلومینیوم حاضر در بورس اوراق بهادارهاشرکت هایمالکیتبررسی  -1-7-3

سهام و      هاشرکت به مجمع عمومی  مدیرههیئتسالیانه   یهاگزارشبا توجه به  سهامداران، تعداد  شامل نام  ، اطالعات مالکیتی 

صد  ست )  هاآن یتمالک در سی مالکیت    شده بیان( 4در پیو ست. در برر شاهد حضور      هاشرکت ا شتر  صنعت آلومینیوم بی ی بزرگ 

، که این موضوب نشان از عدم اجازه ورود بخش خصوصی حتی     باشیم میی دارای معادن و منابع تولید هاشرکت مالکیت دولتی و 

 .شودمیی بزرگ به این بازار هاشرکت

 آلومینیومبررسی تمرکز بازار  -2-7-3

ایران  ومآلومینیو بررسی ساختار حاکم بر صنعت     وتحلیلتجزیهدر بحش ادبیات موضوب و مبانی نظری مطرح شد برای    طورهمان

(( E) یآنتروپ( و HHI) یرشاامن ه-ندالی(، هرف4CRبرتر )بنگاه  4)نساابت تمرکز   تمرکز گیریاندازهشاااخص   3به ترتیب از 

 :باشدمی مشاهدهقابلدر جدول زیر  هاشاخصاست، نتایج سالیانه برآورد این  شدهاستفاده

 تمرکز بازار آلومینیوم هایشاخص(: نتایج محاسبات 5جدول شماره )

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 شاخص/سال

4CR 0.95 0.96 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 

HHI 0.51 0.41 0.32 0.39 0.48 0.59 0.68 0.93 

E 0.43 0.47 0.54 0.50 0.39 0.35 0.30 0.08 

 

ساااله مطالعه  8تمرکز بازار پیداساات، ساااختار بازار آلومینیوم ایران در بازه  هایشاااخصو  هاآزمونکه از جدول نتایج  طورهمان

زمان  تباگذش اما  گرددمی)شرکت آلومینیوم ایران، شرکت آلومینیوم المهدی و شرکت هرمزال( اداره     چندجانبهانحصار   صورت به

سوق      مجدداً سمت انحصار کامل  ست   یداکردهپبه  سال   کهینحوبها سهم   شرکت  1395در  درصدی از   96ملی آلومینیوم ایران 

 .تولیدات کل صنعت را دارا بوده است
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 آلومینیوم تمرکز بازار گیریاندازهشاخص  :(12) شماره شکل

 

 بررسی زیان ناشی از انحصار -3-7-3

اشی از انحصار   ن زیان گیریاندازهبرای  توانمی، باشد می چندجانبهانحصار   صورت بهکه  آلومینیومبا توجه به بررسی ساختار بازار   

ران، شاارکت آلومینیوم ای) یاصاالانحصااارگر  یهابنگاه مالی هایصااورت، تنها هابنگاهتمام  وتحلیلتجزیهدرنظرگرفتن  جایبه

مالی   های صاااورتاز طرف دیگر به دلیل نبود اطالعات و    ( را در نظر گرفت.  شااارکت آلومینیوم المهدی و شااارکت هرمزال    

سی وزن این      هاشرکت  صار از طریق پروک شی از انح سبت به  هاشرکت ی آلومینیوم المهدی و هرمزال، برای تخمین زیان نا  ن

ناشی   هرفتازدست رفاه  گیریاندازهمذکور در بخش اول، به  معیارهایبا استفاده از  . اندشده استخراج  هادادهشرکت آلومینیوم ایران  

 برآورد زیان ناشاای از انحصااار بازار هایشاااخص ترینینهبهجزو بهترین و  یکرد کالینگ مولررو. معیار پردازیممیاز این انحصااار 

 است: شدهزدهکه در جدول زیر مقادیر آزمون، تخمین  باشدمی
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 صنعت آلومینیوم (: محاسبه ارزش زیان ناشی از انحصار6شماره ) جدول

 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 

رویکرد کالینگ 

 مولر

مقدار زیان انحصار 

 )میلیون ریال(
33411 3638 11583 118559 13463 61332 124363 201658 

 0.0089 0.0083 0.0036 0.0009 0.010 0.001 0.0005 0.005 از صنعت %

ی هابنگاهتعداد 

 حاضر در صنعت
5 6 6 6 6 6 8 8 

 

 بندیجمع -8-3

همچنین با  .باشاادمی توجهقابلو مزایای یکتا فلزی اسااتراتژیک و  هاویژگی دارا بودنکه بیان شااد، آلومینیوم به دلیل  طورهمان

 ایدیدهعبیان کرد که این صاانعت از لحاظ تولید و قیمت با مشااکالت و نوسااانات  توانمیبررساای کلیات بازار جهانی آلومینیوم 

ساختار بازار آلومینیوم    ست.  سی میزان تولید   مواجه ا صنعت  هاشرکت با توجه به برر صار   صورت بهی فعال در این   ندجانبهچانح

که شااامل شاارکت ملی آلومینیوم ایران، آلومینیوم المهدی و شاارکت   هاشاارکتکه تمایل به انحصااار کامل دارد، این  باشاادمی

یران را در اختیار دارند. طبق محاساابات صااورت پذیرفته درصااد تولیدات آلومینیوم ا 96میزان  تقریباً، باشااندمیآلومینیوم هرمزال 

زیان اجتماعی ناشی  عنوانبهمیلیارد ریال  46متوسط سالیانه  طوربهمطابق با معیارهای استاندارد برآورد زیان اجتماعی در اقتصاد، 

 ایینههز عنوانبهدار اندکی است اما بازهم مق ینکهبااکه این عدد  کشدمیاز رقابتی نبودن بازار آلومینیوم را اقتصاد ایران بر دوش 

 .کندمیبر جامعه را تحمیل 
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 بیازر فدی  -4

 مقدمه -1-4

شد  در تأثیرگذار و مهم کاالهای از یکی فوالد سعه  و ر شورها  صنعتی  تو ست  ک  کاالی دومین و گاز نفت از بعد کاال این .ا

 معدن ،آالتینماش  ساخت  ساختمان،  ،ونقلحمل قبیل از پایه صنایع  از زیادی تعداد و دهدمی تشکیل  را جهانی تجارت پرحجم

سته  فوالد صنعت  به انرژی، انتقال و تولید با مرتبط صنایع  دیگر و  اهمیت از فوالد صنعت  توسعه  و بهبود روینازا .هستند  واب

 .است برخوردار کشورها اقتصادی توسعه در اییژهو

ضر  حال در صد  0.6 که شود می تولید جهان در خام فوالد تن میلیون 1630 ساالنه  حا  2015 سال  در آن تولید سط   از در

 .شود می مربوط است،  جهان در فوالد تولیدکننده ترینبزرگ که چین در خام فوالد تولید رشد  به عمدتاً رشد  این .است  بیشتر 

شتن  علت به ایران سبتاً  کار نیروی و رشد  به رو مصرف  بازار انرژی، توجهقابل منابع ،آهنسنگ  ذخایر دا سبی  مزیت ارزان، ن  ن

 .دارد مناسبی

 تاریخچه فوالد در ایران -2-4

سال  صنعت فوالد          1338 در  سب برای ایجاد  سازمان فنی منا شکیل  سی دولت وقت، ت سا شور اولین اقدام ا رکت ش "به نام  در ک

شف   .برای تولید فوالد به روش کوره بلند بود "ایران  آهنذوبملی  شور و احداث   و اثبات وجود ذخایر عظیم گاز طبیعی با ک ک

قرار  موردتوجهدر دنیا، ایجاد صنایع فوالد به روش احیاء مستقیم    شبکه سراسری انتقال گاز طبیعی و توسعه روش احیاء مستقیم      

 تأمینیم و به روش احیاء مسااتق یفوالدسااازایجاد واحدهای  باهدف 1351گرفت و شاارکت ملی صاانایع فوالد ایران در سااال  

س این واحدها  موردنیاز آهنسنگ  سال  .گردید یستأ شرکت ملی     پس 1358 در  سالمی،  ایران و  آهنذوباز پیروزی انقالب ا

شرکت فعال در   ترینیتخصص  بدین ترتیب  .ایجاد شد  "شرکت ملی فوالد ایران   "شرکت ملی صنایع فوالد ایران درهم ادغام و  

  .زمینه معدن و صنعت فوالد کشور شکل گرفت

س شرکت ملی فوالد ایران از بدو   سال   یستأ صی در زمینه مدیریت و هدایت       عنوانبه 1380تا  ص شرکت تخ   یهاکارخانهتنها 

  الدسازیفوزرگ معدنی و ب هایکارخانهبدون استثناء تمام  "تقریباًمعدنی و فوالدی فعالیت نمود و  هایطرحاجرای  و فوالدسازی

 1988 سااال در که بود یزد در ایران آلیاژی فوالد واحد ساااخت جدید، هایپروژه از . یکیرساااند برداریبهرهکشااور را اجرا و به 

 تن 20000 و آلیاژی فوالد مقاطع تن 120000 صاانعتی واحد این تولید ظرفیت. رسااید برداریبهره به 1998 سااال در و شااروب

 ینا. باشاادمی ایران در صاانعتی پروژه ترینبزرگ که باشاادمی فوالد مبارکه مجتمع دیگر جدید پروژه .بود آلیاژی فوالد شاامش
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صفهان  در ایتالیایی یهاشرکت  مشارکت  توسط  مجتمع  بندرعباس رد صنعتی  مجتمع این تا بود بر آن ابتدا تصمیم . شد  ساخته  ا

 به سته واب مبارکه فوالد مجتمع. ساخته شد   اصفهان  در چادرملو، سنگ زغال معدن به اصفهان  نزدیکی دلیل به ولی شود  ساخته 

  DRI-EAF-CCتکنولوژی  یلهوسااابه ایران اساااالمی جمهوری در فلت تولیدکننده واحد اولین وشااارکت ملی فوالد ایران 

 .رسید برداریبهره به سال در مذاب فوالد تن میلیون 2935 تولید ظرفیت با 1992 سال در مجتمع این. باشدمی

 در ایران آهنسنگ ذخایر -3-4

 کره است  آهن یهارگه حاوی سنگ  نوعی آهنسنگ  .است  فوالد تولید فرآیند در مورداستفاده  اولیه ماده ترینمهم آهنسنگ 

ص  کردن جدا و ذوب یقطر از ست  آهن آن، هاییناخال صر  ینترفراوان از یکی آهن .آیدیم به د  زمین در موجود فلزی عنا

ست  سید  و ا صد  5 حدود آن اک سته  از در  و هماتیت از اندعبارت آهنسنگ  رایج معدنی هاییکان .شود می شامل  را زمین پو

 .است باالتری آهن عیار دارای مگنتیرت هاآن برین در کره مگنتیت

 اکتشاااف و ارزیابی مورد هاآن از محدودی تعداد تاکنون ولی دارند وجود کشااور سااط  تمام در آهنساانگ کانسااارهای

 :دارند قرار زیر ناحیه 4 در عمدتاً ایران آهن ذخایر دارای مناطق .اندقرارگرفته

 (است کرمان استان در سیرجان گهر گل معادن ناحیه، این کانسار ترینمهم که) کرمان اصفهان همدان ناحیه .1

 (است خراسان استان در سنگان آهنسنگ معادن ناحیه، این کانسار ترینبزرگ که) خراسان سمنان زنجان ناحیه. 2

 (است چادرملو و چغارت معادن ناحیه، این کانسار ترینمهم کهکرمان ) یزد بافق انارک ناحیه. 3

 زاهدان بندرعباس بوشهر ناحیه. 4

سارهای  نواحی، این بر عالوه شان،  مالیر، حوالی در نیز یاپراکنده کان شف  ... و نائین کا ضر  حال در .اندشده ک  معدن 99 حا

 آهنسنگ  معدن 105 کشور  در موجود( غیرفعال و فعالآهن )سنگ  معدن 112 کل از و دارند وجود کشور  در آهنسنگ  فعال

صی    بخش به متعلق صو ست  دولتی بخش مالکیت در معدن 7 و خ شتر  ایران آهنسنگ  صادرات  .ا سط  بی  یهاشرکت  تو

 .گیردیم انجام هند و چین مقصد به آن درصد 95 و خصوصی
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 میزان تولید فوالد -4-4

 :شودمی تبدیل زیر تمامیمهن محصول سه به و شده گرییختهر خام فوالد

 فوالد شمش .1

 (تختال یا اسلب و بلوم بیلت، شامل) یوستهپ گرییختهر از آمدهدستبه تمامیمهن محصوالت. 2

 گریریخته برای مذاب فوالد .3

درصااد  49.6میلیون تن فوالد در کل جهان سااهم چین با  1630اساات، از کل تولید  مشاااهدهقابلکه در نمودار زیر  طورهمان

 بعدی قرار دارند. یهارتبهدرصد در  6.8و  12.3اروپا و آمریکای شمالی به ترتیب با سهم  ازآنپسو  باشدیمبیشترین میزان 

 World Steelفوالد انجمن جهانی  2017)منبع: گزارش سال 2016نطقه و کشور تولیدکننده در سال م برحسب(: میزان تولید فوالد 13شکل شماره )

Association) 

 
 

 مصرف فوالد -5-4

صرف  سته  سه  به توانمی را فوالد م صرف  د صرف  فوالد، ظاهری م صرف  و فوالد حقیقی م سته  والدف واقعی م  .ردک یبندد

میلیون تن فوالد  1515میزان  2016 سال  در .شود می حاصل  واردات و تولید مجموب از صادرات  کسر  با فوالد ظاهری رفمص 

درصد مصرف از کل میزان تولید بیشترین سهم را در این      45است که همانند بخش تولید چین با   قرارگرفتهمورد مصرف جهانی  
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س بخش دارد.  صرف در منطقه       16.9ژاپن و چین( با  جزبه) یاآ سهم م صد در رتبه دوم قرار دارد.  صد از   3.5نیز  یانهخاورمدر در

 .باشدمیمیزان کل دنیا 

 (World Steel Associationفوالد انجمن جهانی  2017)منبع: گزارش سال 2016(: میزان مصرف فوالد به تفکیک کشور در سال 14) شکل شماره

 
 

 یت قیمت فوالدبررسی وضع -6-4

  کهینحوبه دباشمییک سال گذشته دارای روند نوسانی فزاینده     تقریباًفاصله زمانی   دهد که قیمت فوالد درنشان می  ذیلنمودار 

 درصدی را داشته است. 84 تقریباً، رشد 2016نسبت به همین زمان در سال  2017در تاریخ مشابه در اکتبر 

 (trading economics سایتوب)منبع:  2017تا  2016(: نمودار روند قیمتی جهانی فوالد از سال 15) شکل شماره
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 ایران فوالدبررسی فعاالن بازار  -7-4

  هایاطالعیهسااازمان بورس و اوراق بهادار، بورس کاال، فرابورس و سااامانه  یهاپورتالطی مطالعه صااورت گرفته و با بررساای 

مختلف  هایزمینهدر  فوالدی فعال در بازار صاانعت هاشاارکت، عمده 29/12/1395لغایت  1/6/1388یخ کدال( از تارناشااران )

 :باشندمیتولید، فرآوری و .... به شرح ذیل  ازجمله

 فوالد بناب کاویانفوالد 

 فوالد پارس آرمان شفق خراسانفوالد 

 آبادخرمفوالد  آلیاژی ایرانفوالد 

 کیش کاوه مبارکه اصفهانفوالد 

 نورد فوالد گیالن نورد و قطعات فوالدی

 مجتمع فوالد الیگودرز اصفهان آهنذوبفوالد 

 مجتمع جهان فوالد غرب آلیاژی یزدفوالد 

 فوالد کرمان خزر امیرکبیرفوالد 

 فوالد میبد نورد و لوله اهواز

 ارومیه آهنذوب گروه ملی صنعتی فوالد ایران

 راهیابی صنعت فوالد پرشین صنعت خاورمیانه

 صنایع فوالد کوهپایه تولیدی فوالد سپید فراب کویر

 ارفعفوالد  فوالد آذربایجان

 هرمزگان جنوب فوالد خوزستان

 نورد و لوله صفا طوس فوالد امیرکبیر کاشان
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 نورد ایوان غرب فوالد افزار سپاهان

 مجتمع فوالد صنعت بناب نورد فوالد کرمانشاه

 فوالد کرمان صنعتی و ساختمانی یزدنورد فوالد 

 پرشین فوالد آریا نورد آریان فوالد

 سیرجان آهنذوب مجتمع کارخانجات فوالد نطنز

 صدر فوالد مجتمع فوالد گیالن

 فوالد اصفهان مجتمع فوالد آریا ذوب

 مجتمع فوالد ظفر بناب فوالد قزوین

 آذر فوالد امین فوالد غرب آسیا

 صبا فوالد زاگرس ابهرفوالد سیادن 

 فوالد توس حجت ذوب روی اصفهان

 شرکت صنایع فوالد کاوه تیکمه داش فوالد اکسین خوزستان

 فوالد ارگ تبریز فوالد البرز تاکستان

ستناد به آمار معامالت روزانه بورس کاال و همچنین    یهاداده وتحلیلتجزیهی مذکور و همچنین هاشرکت مالی  هایصورت با ا

، به تفکیک سااال در جدول هابنگاهو همچنین درصاد ساهم بازاری    هاشارکت ایران، میزان تولید صانعت،   فوالدموجود صانعت  

 .است شدهگردآوریبرآورد و  (5پیوست )
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 ی فوالد حاضر در بورس اوراق بهادارهاشرکت هایمالکیتبررسی  -8-4

سهام و      هاشرکت به مجمع عمومی  مدیرههیئتسالیانه   هایگزارشبا توجه به  سهامداران، تعداد  شامل نام  ، اطالعات مالکیتی 

ی بزرگ صنعت فوالد بیشتر شاهد حضور مالکیت     هاشرکت . در بررسی مالکیت  باشد می (6پیوست ) به شرح   هاآن یتمالکدرصد  

ستانی   گذارییهسرما  یهاصندوق و  ، بخش دولتییردولتیغعمومی  یهابخش شیم میا شان از عدم اجازه    با ضوب ن ، که این مو

 .شودمیی بزرگ به این بازار هاشرکتورود بخش خصوصی حتی 

 فوالدبررسی تمرکز بازار  -9-4

یران به ا فوالدو بررسی ساختار حاکم بر صنعت     وتحلیلتجزیهدر بحش ادبیات موضوب و مبانی نظری مطرح شد برای    طورهمان

(( E) یآنتروپ( و HHI) یرشااامنه-ندال ی(، هرف4CRبرتر )بنگاه   4نسااابت تمرکز  مرکز )ت گیریاندازه شااااخص  3ترتیب از  

 .باشدمی مشاهدهقابلدر جدول زیر  هاشاخصاست، نتایج سالیانه برآورد این  شدهاستفاده

 تمرکز بازار فوالد هایشاخص(: نتایج محاسبات 7جدول شماره )

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 شاخص/سال

4CR 0.85 0.79 0.77 0.67 0.65 0.68 0.72 0.70 

HHI 0.22 0.19 0.17 0.15 0.13 0.15 0.18 0.17 

E 0.78 0.88 0.93 0.99 1 0.95 0.87 0.87 

 

ساله مطالعه  8ایران در بازه  فوالدبازار  غیررقابتیشکل تمرکز بازار پیداست،  هایشاخصو  هاآزمونکه از جدول نتایج  طورهمان

ارکه ی برتر )فوالد مبهابنگاهمس و آلومینیوم درجه تمرکز کمتری دارد و سهم   بازارهایاست اما این بازار نسبت به    مشاهده قابل

روند . این باشد میدرصد   70اصفهان، فوالد خوزستان و فوالد هرمزگان جنوب( از کل بازار به میزان متوسط     آهنذوباصفهان،  

 یی همچون فوالد ارفع،هاشارکت به دلیل وجود  هاساال در تمامی طول دوره بررسای یکساان بوده اسات و تنها در برخی     تقریباً

 آذربایجان، فوالد کاوه کیش و ... درجه تمرکز اندکی کم شده است. فوالد
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 فوالد تمرکز بازار گیریاندازه( شاخص 16) شکل شماره

 

 از انحصاربررسی زیان ناشی  -10-4

شاای از زیان نا گیریاندازهبرای  توانمی، باشاادمی چندجانبهانحصااار  صااورتبهبازار فوالد نیز همانند بازار آلومینیوم در ایران از 

ه اصفهان، فوالد مبارک) یاصلی انحصارگر هابنگاهمالی  هایصورت، تنها هابنگاهتمام  وتحلیلتجزیهدرنظرگرفتن  جایبهانحصار 

مذکور در بخش اول، به  معیارهایرا در نظر گرفت. با اسااتفاده از  اصاافهان، فوالد خوزسااتان و فوالد هرمزگان جنوب( آهنذوب

ست رفاه  گیریاندازه صار     رفتهازد شی از این انح   هایاخصش . معیار رویکرد کالینگ مولر جزو بهترین و بهینه ترین پردازیممینا

 که در جدول زیر مقادیر آزمون، تخمین زده شده است: باشدمیبازار برآورد زیان ناشی از انحصار 

 صنعت فوالد (: محاسبه ارزش زیان ناشی از انحصار8شماره ) جدول

 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 

رویکرد کالینگ 

 مولر

مقدار زیان انحصار )میلیون 

 ریال(
138191 368080 270145 1084159 1137885 375467 449988 445522 

 0.02 0.03 0.02 0.07 0.09 0.03 0.05 0.02 از صنعت %

 13 19 33 36 34 34 30 16 ی فعال در بازارهابنگاهتعداد 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

شاخص اندازه گیری تمرکز بازار

HHI E
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 بندیجمع -11-4

شد  در تأثیرگذار و مهم کاالهای از یکی فوالد سعه  و ر شورها  صنعتی  تو ست  ک  کاالی دومین و گاز نفت از بعد کاال این .ا

 معدن ،آالتماشین  ساخت  ساختمان،  ،ونقلحمل قبیل از پایه صنایع  از زیادی تعداد و دهدمی تشکیل  را جهانی تجارت پرحجم

سته  فوالد صنعت  به انرژی، انتقال و تولید با مرتبط صنایع  دیگر و  اهمیت از فوالد صنعت  توسعه  و بهبود روینازا .هستند  واب

سعه  در ایویژه صادی  تو شورها  اقت ست  برخوردار ک سی با توجه به  .ا ساختار بازار   یزهایآنالصورت گرفته و   هایبرر مربوط به 

ست که این بازار به دلیل فعالیت     شان داده ا سبت به بازار آلومینیو هاشرکت فوالد در ایران نتایج ن م و ی متعدد از تمرکز کمتری ن

سی    ست، اما از طرف دیگر با توجه به برر سهامداران عمده  مس برخوردار ا شاهده  هاشرکت مالکیت  مالکیت  شود میی بزرگ، م

شترک بین   شرکت   هاشرکت وجود دارد برای نمونه مالکیت برخی از  هاشرکت م ی بزرگ مانند فوالد هرمزگان جنوب در اختیار 

صفهان   شد میفوالد مبارکه ا شان از قدرت انحصاری باالی برخی فعاالن بازار    با شد میکه ن   ن در رابطه زیان اجتماعی. همچنیبا

که میزان   باشاااد میهزار میلیون ریال   534 تقریباً  موردمطالعه  متوساااط در بازه زمانی    طوربه ناشااای از عدم رقابت در این بازار      

 و تأمل است. توجهقابل

  س وظأث ر زنحصیر بیازر ردز  میو زسیسو بر سیاندگین اییبال پیب ن -5

ناکارآمدی  و شودتزریق می (صنایع باالدستی) های اولیه زنجیرهرانت منابع خام و انرژی که به حلقههای صنعتی ایران، در زنجیره

 یعناصاا کنندگانیدتول یبرافعالیت های اقتصااادی بخش دولتی و شاابه دولتی در صاانایع باالدسااتی موجب ایجاد مشااکالتی   

که در کنار  یا. مساله می شود  صنعت  ینمحصوالت ا  یدتول یبرا یازمورد ن یهمواد اول ینتام جهت کشور  برقصنعت   دستی یینپا

ه مشابه ب سبتمناسب ن یمتمطلوب و ق یفیتهم از ک مواد اولیه شده مقدار عرضه یناست که هم ینا شودیموضوب مطرح م ینا

روند مسااتمر  ی همچونمهمعوامل  . یسااتبازار ن یازطور منظم و با توجه به نها بهنبوده و زمان عرضااه آن مندخود بهره یخارج

سیاری گران  شده و کاهش قدرت رقابتی، تنزل    افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و در موارد ب شی، موجب باالبردن قیمت تمام  فرو

دستی را فراهم آورده است. معافیت صادراتی مالیاتی و از سوی دیگر   کنندگان پایینحاشیه سود و تشدید رکود در صنایع و مصرف     

های اخیر تولیدکنندگان صاانایع های باالی واردات موجب شااده که در سااال ها و هزینهی صااادراتی در کنار تعرفهفروشااارزان

 .درصد بیش از تولیدکنندگان رقیب در کشورهای آسیایی پرداخت کنند 30تا  15دستی برای تأمین مواد اولیه بین پایین

سفند       صنعتی در ا سال    سه درمقای 1396شاخص کل بهای تولیدکننده  سط  شت. این       17، به میزان 1395با متو شد دا صد ر در

درصااد و در مقابل برای صاانایع   47و  60شاااخص برای صاانایع باالدسااتی تولید فلزات پایه و تولید مواد شاایمیایی به ترتیب   
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ند افزایش قیمت درصد افزایش پیدا کرد. روند ت  13دستی تولید محصوالت فلزی و تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی      پایین

سبی با باال  صنعت رفتن نرخ تورم عمومی کاالها و خدمات و همچنین هزینهمواد اولیه داخلی هیچ تنا  های تولید آنها ندارد. بخش 

بهای  .درصاادی در محاساابه کل شاااخص بهای تولیدکننده )اعم از صاانعت، کشاااورزی یا خدمات( را دارد  52ضااریب اهمیت 

 32سهم مستقیم    دستی، ضمن اثرگذاری باال بر صنایع پایین  « فلزات پایه»و « های شیمیایی و فراورده مواد شیمیایی »تولیدکننده 

صنعت و     صدی از بخش  شدید بهای مواد اولیه داخلی، به    17در صدی از کل را دارد. در نتیجه افزایش  شدت بر تورم بهای  در

صرف تولیدکننده و به ستی تامین      .4ردگذاکننده تأثیر میتبع آن تورم بهای م صنایع باالد از جمله مهمترین اثرات انحصاری بودن 

 کننده مواد اولیه شرکت های صنعت برق در ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 پایین شرکت های صنایع پایین دستی به منظور واردات مستقیم مواد اولیه مورد نیاز خودو قدرت خرید نقدینگی  .1

 های اعتباری و...  ای، گشایشکی، بیمهارتباطات بان مشکالت .2

 مواد اولیه داخلی نسبت به محصوالت خارجی مناسبناو کیفیت  باال قیمت .3

 نوسانات قیمتی، نرخ ارز .4

 ریسک های مالی   .5

 عدم استفاده از ظرفیت ایجاد استغال در صنایع پایین دستی .6

 صادرات مواد خام به جای صادرات محصول نهایی با ارزش افزوده باال .7

 از دست رفتن مزیت نسبی در رقابت پذیری جهانی به دلیل عدم استفاده از منابع بومی. .8

 

 تر گجه ن ا  بیدتجمال -6

 .شوند می مربوط اقتصاد  حوزه در و اثرگذار مفید هایسیاست   اتخاذ منظوربه بازارها بررسی  به تجربی مطالعات از بسیاری  امروزه

ست    که یابیمیدرمایران  صنایع  به اجمالی نگاه یک با طرفی از  قالب در عمده طوربه صنایع  این در شده اعمال هایسیا

 صنعتی  بازارهای در اکثر را متمرکز و انحصاری  ساختار  ایجاد عمل چیزی جز در که است  بوده واردات جایگزینی هایسیاست  

شور  سی   بازار ازجمله ک سا ست،  نیاورده ارمغان به فلزات ا  چندین در اختیار بازارها این در موجود انحصاری  قدرت کهیطوربه ا

                                              

 

 ، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران1397کننده در ایران، اردیبهشت ماه شاخص بهای تولید 4
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ست  اعمال  سایه  در بوده که برتر بنگاه ضم  صورت به و نگردرون با نگاهی دولت، حمایتی هایسیا  در را داخلی ، بازارشده ینت

صاری    ساختار  ایجاد به منجر و دارند اختیار سایی    جهتینازا .اندشده  صنعتی انح در  مؤثر گامی تواندیم بازارها ساختار  شنا

 .گذارد جابه هاگذاریسیاست

سازنده تجهیزات برقی برای تولید محصوالت خود نیازمند    شرکت  صلی     تأمینهای  ستند که بخش ا زات را فل هاآنمواد خامی ه

 عموماًکه  است  های بزرگ و صنایع باالدستی  در انحصار شرکت   هاآند که تولید نهداساسی )مس، فوالد، آلومینیوم( تشکیل می   

انحصارهای موجود، شرایط مبادله و تجارت    یلبه دلشوند. بازار این مواد خام اساسی    توسط نهادهای عمومی و یا دولتی اداره می 

شرکت  صنایع بزرگ تعیین می را به نفع  صنایع پایین های  ستی که می کند و  شتغال ایجاد کنند نمی  افزودهارزشتوانند د توانند و ا

شرایط خرید  روی قیم شند. مقابله  یرگذارتأثت و  صاد  بر آن مخرب اثرات و انحصار  با با  مواد تأمین و باالدستی  صنایع  در ملی اقت

اساسی است که بتواند در جهت تخصیص بهینه منابع و حداکثر بهره  خام مواد بازار مقررات یمتنظبرای  ییسازوکارها  نیازمند خام

 برداری منابع ملی شود.

 دور است.  آن از یا نزدیک رقابت به اندازه چه تا بازار دهدمی که نشان  باشد می بازار ساختار  مهم ابعاد و هاجنبه از یکی تمرکز

شد میمختلف  هایبنگاه بین بازار توزیع نحوه بیانگر تمرکز سهم  در نابرابری و هابنگاه تعداد یعنی جنبه دو معرف و با  توزیع 

 از .شود میانحصاری   سود  کسب  به منجر صنعت،  یک در باال تمرکز بازار، وجود قدرت نظریه اساس  بر .باشد می هابنگاه بازار

کار  به مطالعه این در بازار شااناسااایی منظوربه آنتروپی هیرشاامن،- هرفیندال تمرکز، نساابت یهاشاااخص معیارهای میان

سبه    اندشده گرفته ستفاده از روش آماری و محا صار     هایشاخص . با ا شان داد که در بازار مس در ایران ما با انح تمرکز، نتایج ن

صنایع مس ایران دارای      شرکت ملی  ستیم که تنها  سهم تولیدات را بر عهده دارد. در بازار آلومینیوم     98کامل مواجه ه صد از  در

ملی  ر به ترتیب سهم بازار، شرکت  است که انحصارگران این بازا   یداکردهپسوق   چندجانبهشرایط ساختاری بازار به سمت انحصار     

 همچنین در بازار فوالد نیز ادامه دارد، با    غیررقابتی . این روند  باشاااند  میآلومینیوم ایران، آلومینیوم المهدی و آلومینیوم هرمزال  

درصااد از  80 باًتقریتوجه به اینکه بازار فوالد از درجه تمرکز کمتری نساابت به دو بازار قبلی برخوردار اساات اما همچنان ظرفیت 

خوزسااتان و فوالد   فوالد خراسااان،  فوالد اصاافهان،  آهنذوببنگاه بزرگ، فوالد مبارکه اصاافهان،   5تولیدات فوالد در اختیار 

ی بزرگ مانند فوالد مبارکه اصاافهان با در اختیار هاشاارکتاساات که در بازار فوالد برخی  ذکریانشااا. باشاادمیهرمزگان جنوب 

 .باشندمیباالتری  یزنچانهی دیگر دارای قدرت انحصاری و هاشرکتاز  یاعمدهداشتن مالکیت سهام 
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 هزینه از قیمت انحراف .شودمی ناشی فعالیت اقتصادی از که نتایجی و آثار مجموعه از است عبارت اقتصادی عملکرد یطورکلبه

 اما .باشدمی بنگاه عملکرد مهم هایجنبه از یکی و کنندگانمصرف رفاهی هزینه آن مولد متناظر تولید سط  کاهش و نهایی

 اطالعات کل آن بودن انحصاری از حصول اطمینان و صنعت یک ساختار نوب دانستن صرف که است آن ذکرقابل یامسئله

 اجتماعیهزینه  یریگاندازه جهت در ییهاشاخص نیازمند ما بلکه ،گیردیبرنم در را اجتماعی انحصار هزینه خصوص در یازموردن

 انجام با هاروش آن از هرکدام که ،اندشدهارائه مختلفی یهاروش انحصار، اجتماعی هزینه محاسبه منظوربه .باشیمیم انحصار

. در این تحقیق برای برآورد میزان زیان ناشی از کنندیم ارائه رفاهی انحصار هزینه از مختلفی هایینتخم فروض از سری یک

 تهرفازدستکه مشاهده شد، میزان رفاه  طورهماناست.  شدهگرفتهاز شاخص کالینگ مولر بهره  موردمطالعه بازارهایانحصار در 

ناشی از انحصار رابطه نزدیک و مستقیمی با ساختار بازار و حجم بازار دارد، با توجه به انحصار کامل بودن بازار مس این میزان 

ودن این صنعت ب غیررقابتیه با توجه به حجم بزرگ بازار فوالد نیز مقدار زیان اجتماعی بیشتر است و البت بازارهااز دیگر  مراتببه

 .باشدمی توجهقابلنیز 
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 فصل  او

 ت بیازر ا رفال آثیر ریفو زنحصیرسیایه بهظدابن بس ه س یس و برزت 

ایت ظیم م بیازرایت زنحصیرت س یست تسیااکیرایرطیلعه ظجیرب جهینو ا  زملو  -1

 چیدجینبها زنحصیر 

 مقدمه -1-1

تخصیص بهینه منابع، افزایش سط  تولید، جلوگیری از اتالف جهت کسب سودهای انحصاری و برقراری عدالت اجتماعی نتیجه 

وده و یا دولتی ب یماًمستقموجود  آوریانزمستقیم عملکرد رقابتی بازارها است. با توجه به اینکه بسیاری از انحصارهای عمده و 

بر اساس  اًاکثرو ...( و  نهادها، گذارییهسرماهای تحت مالکیت و یا نظارت واحدهای دولتی هستند )مانند شرکت یرمستقیمغ طوربه

های جدید نیاز به بازبینی قوانین موجود و تدوین مقررات و مکانیزم هاآن، لذا برای اصالح اندگرفتهشکلقانون و یا مقررات خاص 

 گردد.احساس می

جهت ایجاد بستر حقوقی و یا اصالح قوانین ناکارآمد موجود، مرور ادبیات پیشین  موردبحشدر این زمینه برای روشن شدن فضای 

هوم در این بخش ابتدا به تشری  مف چارچوب کلی این فرآیند را مشخص نماید. تواندمی کشورهادیگر  المللیینبو تجربیات 

گزارش نیز  است. در بخش پایانی این شدهپرداختهقابت، نقش سیاست رقابت در تنظیم قوانین و ابزارهای سیاست رقابت سیاست ر

 است. شدهیانبمختصر  طوربههای ترویج رقابت در ایران و همچنین فعالیت توسعهدرحالو  یافتهتوسعهتجربیات کشورهای 

 مفهوم و تعریف سیاست رقابت -2-1

 نشده محدود یاگونهبه بازار در رقابت اطمینان از آن است که قوانین برای حصول و هاای از سیاستمجموعه»رقابت؛ سیاست 

افزایش ، ترویج رقابت باهدفکه  است قوانینی و هاسیاست رقابت؛ مجموعه سیاست دیگریانببه«. باشد مضر جامعه برای که است

شوند. همچنین سیاست رقابتی با حفظ رقابت بین بازارهای انحصاری طراحی و پیاده میوری در کارایی بازارها و بهبود بهره

ر اقتصاد د کنندگانمصرفحفظ منافع ها و یمتقمتعادل شدن  یجهدرنتو  فنّاورانههای تولیدکنندگان، متضمن پدید آمدن نوآوری

 خواهد شد.

 و دیگری در بازار است اقتصادی فعاالن اقدامات کنندهیمتنظ که« رقابت قانون» یکیرکن اساسی دارد؛  دو رقابتی سیاست

صنعتی،  تجاری، هایسیاست شامل است که این بخش در کشور رقابتی فضای جهت افزایش دولت هایمجموعه سیاست
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ود. شمستقیم خارجی می گذارییهسرما و سرمایه کننده بازارتنظیم هایسیاست و کنندگانمصرف از ، حمایتسازییخصوص

 شدهوضعرقابتی که در کشورهای مختلف دنیا  قوانین عموم ارکان اصلی این قانون در عنوانبهرقابت  قانون موضوعات برخی

 تعیین قانون، هدف بیان از اندعبارت موضوعات هند. ایندگفت چارچوب قانون رقابت را تشکیل می توانیم شود ویماست، دیده 

 اخطارها و هاکنترل بازار، بر تسلط موقعیت از سوءاستفاده موضوب ،یرمجازغ توافقات و اقدامات تعیین آن، تعاریف و قانون قلمرو

 .یکدیگر در هابنگاه ادغام برای

 نقش سیاست رقابت در تنظیم قوانین و مقررات -3-1

سیاستی  گذاری و ارائه پیشنهاداساسی سیاست سؤاالتیکی از  یف سیاست رقابتاداهبا  مقررات حاکم بر بازار سازگاری و مطابقت

 :تعریف کرد شکلدر چهار  توانیمرقابتی  هاییاستس باحاکم بر بازار را مقررات قانونی نسبت  . بر اساس تجربیات کشورها،است

یا ممکن  و هستندرقابت در تضاد  هاییاستس با مقررات موجوددر برخی موارد  ؛هستندرقابت در تضاد  هاییاستس با. مقررات 1

ممکن است منجر به هماهنگی موجود ، مقررات مثالعنوانبه شود. نقض قانون رقابت به منجر ؛ کهرا تقویت کند است شرایطی

 ای شوندمنطقه صورتبه ( و یا تقسیم بازارهابنگاههای رقابت بین راهیکی از تبلیغات ) ممنوعیت ها(،سازی قیمت)یکسان قیمتی

، اما اغلب بوده استارتقاء رقابت  این مقرراتهدف از گرچه  .باشندیمهای رقابت در تناقض موارد با اصول سیاستکه تمامی این 

 باشندیم رقابت هاییاستس باتعارض  حاضر درقوانین و مقررات  موارد بسیاری ازدر  .شوندیمضد رقابتی  هایبروز رفتار منجر به

 .که نیازمند اصالح هستند

هستند  ینو قوان ، مقرراتباشدیم یرناپذاجتنابانحصارات در شرایطی که وجود  هستند؛زین سیاست رقابت گجای ی که. مقررات2

ممکن است تغییرات تکنولوژی  .شوندیم بازارتنظیم  موجب فعاالن بازار،قدرت و  ورود، موانع هامستقیم با کنترل قیمت طوربهکه 

ناکافی برای جلوگیری از انحصار و اعمال نظارت بر قدرت بازاری ی رقابتی هاسیاستایجاد انحصار شود، در این حالت  منجر به

 مستقیم نقش داشته باشند. طوربهجایگزین در اصالح این رویه  صورتبه توانندیم، لذا مقررات خواهند بود

 رقابت موجود، مشابه سیاستدر برخی موارد ممکن است قوانین  اشند:داشته ب یپوشانهمرقابت  یاستس با تواندمی. مقررات 3

 شود، جلوگیری کنند.می اختالل بازارکه منجر به  هابنگاهمیان  هماهنگیایجاد از و عمل کنند 

گذاری ابزارهایی در جهت قانونبرای دستیابی به اهداف در قوانین؛  سیاست رقابت ابزارهایو  هاروشاز  استفاده. مقررات 4

 شده توسط سیاستشوند. در برخی موارد قوانین و مقررات از ابزارهای طراحیمیطراحی ، بازار و پویایی رقابت عواملاستفاده از 
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 ضروری گذاری و سیاست رقابت،بین قانون هدف و ابزار، یعنیارکان مختلف  یدهسازمانو  5هماهنگیکنند، لذا رقابت استفاده می

 .باشدیم

 ابزارهای سیاست رقابت -4-1

هستند که  هاتوافقنامهدسته اول،  شوند:به سه دسته تقسیم میاز انحصار  سوءاستفادهعمومی رقابت در مواجهه با مشکالت قوانین 

و  باشدمیان یکس محصوالت، تولیدی هایشرکتتوافقات میان  کنندهیانبکه افقی  یهانامهموافقت: باشندمی مشتمل بر دو نوب

ط . دسته دوم مربوباشدمیو فروش محصوالت  در مراحل مختلف توزیع هاشرکتکه مبین توافق است  "عمودی" یهانامهتوافق

مانند باشد، می هاادغامقوانین مرتبط با مسائل دسته سوم،  است و از موقعیت غالب سوءاستفادهو یا  برخی از قوانین انحصاربه 

 .سهام متقابل استایجاد مشترک،  گذارییهسرماسهام یا دارایی،  یگذارکاشترا

ی قوانین عمومی رقابت در زمینه مقابله با انحصار در زیر به تبیین هر یک از بندطبقهبرای روشن شدن بیشتر مفاهیم مربوط به 

 موارد باال خواهیم پرداخت:

 صاریکنند برای کنترل انحمحصوالت یکسان تولید می که هاشرکتوهی از بین گر ی افقیهاتوافق: افقی یهانامهتوافقالف( 

نوب  ترینیافراط افقی یهاتوافق .گیردیمشکل  به بازاررقبای جدید و نوآوری  ، محدود کردن تولید و جلوگیری از ورودهایمتق

در  .گرددیممیزان تولید کاهش قیمت و افزایش ، یجه موجبدرنتشود و می که مانع پویایی رقابت در بازارشود محسوب می تبانی

بسته  تقسیم بازار و ، محدود کردن تولیدهایمتق برای کنترل6ییهاموردتوافق نامهرقابت در عمومی ، اکثر قوانین حال حاضر

یا نظارت  و رقابت اجتناب ازی هاروشدر مورد  هاممکن است شرکتدر چنین توافقاتی . کنندمیرفتار  یرانهگسختبسیار  ،شوندمی

ت بر ، ممکن استوسعهتحقیق و  و همکاری افقی در سایر مسائل، مانند استانداردهای محصول کنند.باهم تبانی  ،هاشرکتبر 

با این  در مواجهه بنابراین، اکثر قوانین آیا اثر مثبت یا منفی است، به شرایط بازار بستگی دارد. کهینابگذارد، اما  تأثیررقابت 

 .با مشکل روبرو شوند ،ممکن است کارآمدبهینه و  رفتارهایشناسایی و  هاآن احتمالی اثرات ارزیابی در ،هاتوافق

 در این دسته از توافقات گیرند.شکل میمحصوالت  توزیع کانال کنترلدر جهت  عموماً ی عمودیهاتوافق: توافقات عمودیب( 

 انه نیزنوآور محصوالتیا جلوگیری از ورود  ،(تولیداتتولید )یا کیفیت پایین محدودیت ، هاقیمتافزایش  از تبانی برای نگرانی
                                              

 

5 Co-ordination 
6 Naked Agreements(nudum pactum) و ضمانت اجرایی ندارند.: توافق میان دو طرف که هیچ اثر قانونی، حقوقی 
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 قرراتتنوب قوانین و می افقی باشد، هاتوافقاز  ترپیچیده تواندمی بر رقابت عمودی هاینامهموافقت یراتتأث ازآنجاکه وجود دارد.

 یمتق حفظ نامهتوافق ابتدایی همکاری عمودی،. یک نوب باشدمیی افقی هاتوافقعمودی بیشتر از  هاینامهموافقت بر حاکم

ی که حقوق مالکیت هاینامهموافقتکنند.  ایجادحداقل یا حداکثر قیمت را  توانندیمی عمودی هاتوافقاست:  7مجدد فروش

ر و جلوگیری از ورود سای دگانکننتوزیعموجب کاهش رقابت میان  توانندیم دهد.یمفعالیت را تخصیص  انحصاری یا قلمرو

منجر به معرفی محصوالت جدید و یا  تواندمی، 8محصوالت یترکیبفروش مربوط به  هاینامهموافقت. به بازار شود کنندگانتأمین

ه ب در بازار منجر حق امتیازات وجوددارد.  هاشرکتمانع از ارائه محصوالت جدیدی گردد که بستگی به شرایط بازار توافق میان 

 هاشرکتهمکاری شامل مقررات مربوط به  9امتیازحق  نامهتوافقمثال،  طوربه ؛شودمیی عمودی هاتوافقاز  یامجموعهایجاد 

 .باشدمیبرند( مخصوص یک محصول ) یتجارانحصاری منابع تولید و عالمت ، در مورد خرید متفاوت مناطق جغرافیاییدر 

دسته دوم از قوانین عمومی رقابت را مشمول : سوءاستفاده از تسلط یا انحصارگرایی، و یا سو استفاده از تسلط ییانحصارگرا

 یهاقیمت، ی رقیب محقق شده استهابنگاهو عدم وجود  یررقابتی استغ کامالًکامل که شرایط انحصار . در زمان وقوب شودمی

. رددگیمتولید  درروند. از طرف دیگر انحصار موجب کاهش کارایی و نوآوری شیمبایمو تولید کمتری را در بازار شاهد  باالتر

 .هستنددارای موقعیت انحصاری،  هایرفتار شرکتکنترل  هایی برایبه دنبال روش یضدانحصارقوانین 

یزان ر مورد آستانه مها دیتمحدود) ترکیبات ساختاریاز طریق ایجاد  به دنبال آن است که این دسته از قوانین: کنترل ادغام

 هاتشرکمیان  رفتارهای. برای تشخیص این نوب از ادغام آن در بازار شود واسطهبهها دارایی و گردش مالی( مانع تسلط بنگاه

رقابت بین  فرآیند تحلیلدر این موارد . شودمیاستفاده  10هابنگاهی مربوط به تشخیص سلطه بازاری هاروشو  هاآزموناز  معموالً

 ابتییررقغرفتارهای  ترینمهمیکی از  ادغامبحش در  شود.انجام میدر بازار محصوالت  هاشرکت سهم نسبی بررسی با هابنگاه

                                              

 

7 Resale price maintenance: طور مستقل و جداگانه   تولیدی، به هایموجب آن، کارخانهکننده است، که به های تولیدکننده و توزیعمیان شرکت  یانامهتوافق
کننده  ا باید بر این پایه، به فروش مجدد برسااانند. اگر توزیعها رفروشااان، محصااوالت آن و خرده فروشااانکنند، که عمدهرا معین می اییههای حاشاایا جمعی، قیمت

 .نامه را فسخ نماید، این موافقتطرفهیکصورت تواند بهصورت آشکار یا پنهانی، قیمت محصول موردنظر را باال ببرد، تولیدکننده میبه
8 agreements product combinationsست که برای   ییها و مجوزهانامه: موافقت ستفاده م  ا ها  نامه. معموالً این موافقتگرددیفروش ترکیبی محصوالت ا

صورت م  زمان و باهم یک نوب  صورت ترکیبی رخ دهد. برای مثال فروش هم در کنار محصوالت دارای مجوز به  یرمجازکه فروش یک یا چند محصول غ  گیردیزمانی 
 .باشدین توافقات مبدون مجوز، نوعی از ای دارودارو دارای مجوز به همراه یک 

9 franchise agreementیاندازوکار )بنگاه اقتصاااادی( برای ارائه نام تجاری، مدل عملیاتی به بنگاه دیگر جهت راه: یک قرارداد حقوقی که در آن یک کساااب  
حق امتیاز، جزئیات مربوط به وظایف و جرائم هر یک از  نامه . توافقکندیوکار مشااابه خود در ازای دریافت مبلغ و برخی از سااهم درآمد حاصاال از آن، موافقت مکسااب

 .کندیطرفین را مشخص م
 است. شدهاشاره( 11در گزارش بخش اول پروژه )صفحه  10
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ت، نظارتی مرتبط با سیاست رقاب هاییستمساکثر  ،ردابرای کنترل این مو باشد، لذامی ی جدیدهابنگاهبرای  موانع ورودایجاد 

روی  ، برترری باالبا سهم بازا یهایشرکت ظهور بامتمرکز  غالباً یبازارهاادغام در  .کنندمیاستفاده  11از آزمون سهم بازار ینوعبه

و  با حجم بسیار باالی مالی مانند محدودیت مبادالتیی را هاروش نظارتی هاییستمساغلب گذارد؛ بنابراین یم تأثیررقابت 

 .گیرندمیجلوگیری از بروز چنین مشکالتی را در نظر برای  ها راشرکتتوسط  اقتصادی

 ضدانحصاردیگر در زمینه قوانین حمایت از رقابت و  یکشورهاتجربیات  -6-1

ز این است. انتخاب هر یک ا قرارگرفتهدر این بخش تجربیات تعدادی از کشورهای منتخب در زمینه قوانین رقابتی مورد بررسی 

ت منجر شود. بر های رقابیاستستوانسته است به شناخت بیشتر طیف متنوعی از یمبوده است که هایی یژگیومبتنی بر  کشورها

و  ابع طبیعیمنیعنی سهم زیاد اقتصادی  یهاشباهتجمعیتی و جغرافیایی، نروژ به دلیل  یهاشباهتترکیه به دلیل این اساس 

 باالخره و در زمینه سیاست رقابت روزبهدارا بودن تجربیات ، برزیل، مکزیک، یونان و رومانی به دلیل کنترل دولت در اقتصاد

 .اندقرارگرفتهررسی مورد ب ،ضد رقابتی رفتارهایدر زمینه جلوگیری از  مدتیطوالنو سابقه  یشینهپآمریکا، انگلستان و چین به دلیل 

حوه تعامل و ن هاپروندهاز  هایینمونهسازمانی نهاد حمایت از رقابت و  ادامه نتایج بررسی اجمالی این کشورها با تمرکز بر ساختار در

 است. شدهبیاناز قدرت انحصاری  سوءاستفادهدر جهت جلوگیری از  هاشرکتبا 

 برزیل -1-6-1

 تهیافتوسعه هایسیاستاز  ایمجموعه مشتمل بری با تصویب قانون جدید 1994دوره مدرن سیاست رقابت در برزیل در سال 

، را تشکیل داد که شامل سه سازمان  12(BCPS)رقابت برزیل هایسیاستبرای مقابله با دوره تورم آغاز شد. این قانون سیستم 

در وزارت دادگستری و دبیرخانه نظارت  14 (SDE)، اداره امور اقتصادی 13(CADE)بود: شورای اداری بازسازی اقتصادی

نقش است،  برزیلدر رقابت  گذاریمسئول سیاست اداری بازسازی اقتصادی در وزارت اقتصاد. شورای 15 (SEAE)اقتصادی

                                              

 

،  باشدیکه منظور از سهم بازار نسبت تولیدات یک بنگاه نوعی به کل تولیدات صنعت م پردازدیفعال در بازار م یهااین آزمون به بررسی سهم بازاری هر یک از بنگاه 11
قابت در بازار  تر و میزان رموجود کم یهاجدید با مانع روبرو نباشد، میزان سهم بازاری بنگاه یهابیشتری در بازار فعالیت داشته باشند و ورود بنگاه یهاهرچه تعداد بنگاه

 .گردندیها از طریق یکی شدن ظرفیت تولیدی و سهم بازار چندین بنگاه، باعش ایجاد قدرت انحصاری م. ادغامافزایش خواهد یافت
12 Brazil Competition Policy System 
13 Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
14 Secretaria de Direito Econômico 
15 Secretaria de Acompanhamento Econômico 
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SDE و و دادرسی تحقیق SEAE  را  قانون رقابت، شورای اداری بازسازی اقتصادی .اقتصادی است وتحلیلتجزیهمسئول

و  جمهورسرئی توسطدیگر است که  و شش عضو شورا جمهوررئیس، متشکل از کند کهتعریف می یک سازمان مستقل عنوانبه

 نیز دارند. ، رابرای یک دوره اضافی مجدد امکان انتصاب که، شودانتخاب می مجلس سنا برای مدت دو سال تائید

 اجرایی وظایفانجام تحقیقات و برخی از  ، مسئولیتنقش دادستانیدر  و شوندمیتوسط وزیر دادگستری انتخاب  SDEاعضای 

بدون اتی تحقیق مسئولیت، شوندمی، که افراد آن توسط وزیر امور مالی منصوب انه نظارت اقتصادیدبیرخ .دارندعهدهرا بر  اولیه

ی فنی از هاگزارشدبیرخانه نظارت اقتصادی موظف است تا  رقابت قانوندر  دارند.دادرسی و پیگیری حقوقی و قضایی اختیارات 

دبیرخانه نظارت  همچنین دادگستری ارائه نماید، وزارتاقتصادی را تهیه و به اداره امور  هاشرکت ادغاممربوط به معامالت 

اداره امور اقتصادی وزارت دادگستری  بازرگانی صورت گرفته توسط هاییبازرساجازه ارائه نظرات در مورد  ،در صورت نیاز اقتصادی

 .باشدمیدارا را 

ارائه  از قدرت انحصاری را که توسط بخش خصوصی سوءاستفادهمنظم شکایات مبنی بر  طوربه ،یلبرزرقابت  هایسیاستسیستم 

مانی در بیمه در هایشرکت ترینبزرگیکی از  با همکاری پزشکان ی مطرح مربوط بههاپروندهیکی از . کندمی، بررسی شودمی

 ای ارائه خدمات بهداشتیبر هایمارستانبپزشکان محلی و که شرکت بیمه با  در این پرونده؛ .بوده است Unimedبرزیل به نام 

سیستم  .اندداشتهمشارکت  ترتیبات انحصاریدر این  ،از پزشکان %50که بیش از است  شدهزدهو تخمین  کرده استیمتبانی 

ی هاپروندهاز  یکی دیگر است. قرار داده وتحلیلتجزیهشهر و سهم بازار مورد  بر اساساین موارد را  رقابت برزیل، هایسیاست

خارج  برایگ زرچند شرکت بها معلوم شده است یلتحلکه پس از تجزیه  است بازار قطعات خودرو ،از تسلط بر بازار جلوگیری

 اند.با یکدیگر تبانی کرده کردن رقبا از بازار و کسب امتیازات انحصاری

 هایسال. در شودمیمحسوب  برزیل قانون رقابت 20و نقض ماده  ز قدرت بازاریا سوءاستفاده عنوانبه 16تهاجمی گذاریقیمت

و عدم  گذاریقیمتاز طریق  مراکز خرید بزرگ که در مواردی تتصمیم گرفته اس اداره امور اقتصادی وزارت دادگستری اخیر

                                              

 

predatory pricing:16  ضه کاال یا خدمت به قیمتی پا شخاص جدی به    کهینحوشده آن به از هزینه تمام تریینعر لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود ا
 .بازار شود
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ه اد بتناسبا و  ندز دست به بازیابی قوانین، اندنمودهفشار وارد  کنندگانمصرفبر روی  دسترسی به بازار به دلیل فاصله مکانی زیاد

 .کندکوچک محلی  بازارهایل اخدمات در قب ارائهموظف به  را مراکز خرید بزرگ ،تعریف بازار

، Telemarاصالحاتی را در بخش ارتباطات به انجام رسانید.  2009-2005 هایسالدر طی  اداره امور اقتصادی وزارت دادگستری

از  . پساستکه دارای قدرت سلطه و انحصاری  باشدمیفن خدمات خطوط ثابت و یک شرکت چاپ و نشر راهنمای تل دهندهارائه

 ءاستفادهسوکه فعالیت شرکت مذکور مصداق ممانعت از رقابت بوده و لذا جریمه ناشی از  مشخص شد صورت گرفته هایبررسی

دیگر از موارد  دریکی .گردیدفراهم به این بازار  هاشرکتو همچنین اجازه ورود دیگر صادر شد  Telemarاز سلطه برای شرکت 

و ناعادالنه بر  آمیزیضتبع، مصداق رفتار باشدمی سائوپائولوخدمات اینترنت ثابت در ایالت  کنندهارائهکه  Telespفعالیت شرکت 

قانونی شامل جریمه نقدی و عدم اجازه فعالیت در بازه زمانی مشخص اعمال گردید. مورد  مجازاتشناخته شد و  کنندگانمصرف

تلویزیونی بود که از قدرت انحصاری پخش رویدادهای  یهابرنامه دهندهارائه، Globosatدر بخش ارتباطات، پرونده شرکت دیگر 

رائه ورزشی )بازار باالدست( و ا یهاشبکهرفتار این شرکت به رقابت در بازار پخش این اداره . طبق تشخیص برخوردار بودورزشی 

شرکت  ،اداره امور اقتصادی در وزارت دادگستری( آسیب رسانده است. طبق نظر دستیینپا)بازار  یفروشخرده یاماهوارهتلویزیون 

 محروم شود.مسابقات فوتبال، برای مدت سه سال  ازجملهمجبور شد از حقوق انحصاری خود برای برخی از رویدادها،  مذکور

 انگلیس -2-6-1

 شامل وزارت تجارت و صنعتهای اصلی آن نهاداست و  ه کار گرفتابزارهای سیاست رقابتی را ب ،سال پیش 50انگلیس از 

(DTI)17 ،منصفانهتجارت  یرکلمد(OFT) 18  برنامه  ؛باشدمیکمیسیون انحصارها و ادغام(  قبالًو کمیسیون رقابت )که

سیاست  اصول در چارچوب که ،بود در زمینه حمایت از سیاست رقابت اصالحات ترینیاصلیکی از  سازی در انگلستانیخصوص

ابت تصویب قانون رق کرد.یمرا دنبال  بودجه تأمینناکارآمد برای  هایشرکترقابت و اهداف کاهش اندازه دولت و کاهش بار مالی 

 یخارجمسئول اصلی اجرای قانون، اداره کل تجارت  .باشدمی در این زمینه گذاریسیاست یدستاوردها ترینمهماز  1998سال 

                                              

 

17 Department of Trade and Industry 
18 The Office of Fair Trading 
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(DGFT)19 سال توسط وزیر تجارت  5اعضای شورای اصلی کمیسیون رقابت در اداره کل تجارت خارجی برای مدت  .باشدمی

 .شوندمیو صنعت منصوب 

 وقتهپار آناعضای  سایرو  باشدمی یدنظرتجد، رئیس کمیسیون و رئیس دادگاه شامل وقتتمامعضو  2دارای  رقابت کمیسیون

عضو  20و  برق، آب، مخابرات، و مسائل مربوط به برق مدیرهیئتهعضو  23، مدیرهیئتهعضو  55معاون رئیس،  2هستند: 

 .یدنظرتجد داورانیئته

 :کندمیرا تعریف  «انحصار»قانون تجارت منصفانه دو نوب 

 دارا باشد.بازار را سهم درصد از  25 بنگاه بیش ازیک که  دهدیمانحصار زمانی رخ این  ؛"20در مقیاس انحصار "( 1

و باهم تبانی داشته باشند که  درصد سهم بازار را در اختیار داشته 25 بیش از باهم، تعدادی از اشخاص "21مرکبانحصار "( در 2

 .باشد ضد رقابتی هاییرفتار هاآنیجه درنت

ی که هایشرکت ؛، کمیسیون باید تعیین کندمورد بررسی یهاپروندهیک از در هر با توجه به تعریف انحصار در قانون رقابت، 

ا در که منافع عمومی ر گیرندمیبه کار  یاگونهبهاز قدرت بازار برخوردار هستند و آن را آیا ، اندشدهشناخته "گرانحصار"مصداق 

 :از اندعبارت "یانحصارطلب یارهایمع"غالب یا  هایشرکتاز رفتار  هایینمونهمعرض خطر قرار دهند یا خیر؟ 

 دوچرخه و کنترل آفات(؛ت صنعامتناب از عرضه )* 

 ویدئویی(؛ هاییباز) 22رایتیکپ قرارداددر  محدودکنندهشرایط * 

 (؛یضدباردار)داروهای  آمیزیضتبع گذاریقیمت* 

 چشمی( یلنزها)نمک سفید،  تهاجمی گذاریقیمت* 

                                              

 

19 Directorate General of Foreign Trade 
20 scale monopoly 
21 complex monopoly 
22 copyright licensing agreements 
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. باشندمی هابازار بندیتقسیم و هاقیمتکنترل شوند شامل به کار گرفته می وزارت تجارت و صنعتتوسط  معموالً که ییهاحلراه

ینده آ رفتارهای بایستیم هاشرکتو بر اساس این اصل  شودمیداده  ارتباط «منافع عمومی»به  هایهتوصراهکارها و  اغلب این

 مخصوص ظارتینیم و تعدیل نمایند. کمیسیون رقابت از طریق توصیه و تغییر قوانین موجود ضد رقابتی و همچنین رژیم ظخود را تن

بررسی سطوح  ،کمیسیون رقابتگیری یمتصممبنای . کندمینظارت  فروشانخردهو زنجیره  یدکنندگانتول هاییتفعالبر تمام 

ه تحت اولین جریم .دهدیمکه اثبات و یا رد ادعای استفاده بنگاه از قدرت و سلطه بازاری را نشان ها است بنگاهقیمت و سودآوری 

انحصاری یک محصول دارویی با سهم  کنندهتأمین .برای سوءاستفاده از سلطه در قالب تبعیض قیمت بود 1998ل قانون رقابت سا

که این رفتار مصداق کاهش منافع  بود داشتهنگهو بیماران باالتر از حد معمول  هایمارستانبرا برای  هاقیمت، 95بازار بیش از %

یمت تعادلی و ، کمیسیون به تعیین قیدکنندهتولو سود شرکت  هاقیمتبا تحلیل دقیق . بنابراین، باشدمیاجتماعی و ضد رقابت 

ه میزان ب توجهقابلجریمه  ،توسط کمیسیون رقابت شدهیبتصو مجازاتو  جرائم ازجمله همچنین جریمه شرکت خاطی دست زد.

 .باشدمی هاقیمتو حمایت از کاهش  یفروشگراندرصد از کل گردش مالی شرکت برای تخلف  5حدود 

 آمریکا متحدهاالتیا -3-6-1

 سازمان دو داشتن باکه  استآمریکا  متحدهیاالتارو در زمینه الزامات اجرایی قوانین مربوط به رقابت، شکشورهای پی ترینمهماز 

 ضدانحصار بخش سازمان، اولین .کندمی استفاده رقابتی قوانین اجرای برای متفاوت مدل دو از ملی، سط  در رقابت زمینه در

 برای 24قانون شرمندادگستری است که با تصویب  وزارتمستقر در  دولت اجرایی شاخه از بخشی که است 23وزارت دادگستری

 یجابه ،جزایی() یقانون پیگرد از انحصارات، با مقابله برای سنتی، طوربه در این قانونی شد. اندازراه انحصارات با مقابله

قوه مجریه و قوه  دهندهارتباطاست که  دیگری نسازما 25فدرال بازرگانی کمیسیون .است شدهاستفاده سیاستی هایوتحلیلیهتجز

 دو سازمان این هاییتمسئول ،هایکاردوباره از پرهیز برای ازآنجاکه گردد.یم تعیین مجلس توسط آن بودجه وباشد مقننه می

 کردن هماهنگ راستای در اگرچه است؛ نیامده وجود به تاریخ طول در سازمان، دو بین این یتعارض ،جداشده یکدیگر از کامالً

 .است شدهیلتحم سازمان دو این از هرکدام به هاییینههز دیگر، با سازمان هایتفعال و هایاستس

                                              

 

23 Antitrust Division of the Department of Justice (DOJ) 
24 Sherman Act 
25Federal Trade Commission (FTC) 
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 باالتر سیاسی مقامات از یرپذیریتأث گونهیچه و است استقالل دارای خود هایگیرییمتصمدر  ،ضدانحصار بخش سنتی، طوربه

 باید کند، وضع یامحدودکننده دستورات خود، اختیار با تواندمین سازمان این که مواردی در .ندارد اجرایی دولت، یهادر شاخه

 یک برای آن اعضای که شودمی ناشی موضوب این از بازرگانی کمیسیون استقالل .بگیرد مجوز فدرال مستقل قضات از از یکی

 اعضا از کدامیچه کمیسیون، هاییاستباس مخالفت علت به تواندمین جمهوررئیس و مانندیم باقی موردنظر پست در ثابت دوره

 با جمهوررئیس( توسط ضدانحصار بخش و رئیس کمیسیون اعضایسازمان )به دلیل انتصاب مقامات اصلی هر  .برکنار نماید را

 اعضای نفر پنج از نفر سه از بیش و شودمی انتخاب آن اعضای میان ازجمهور یسرئتوسط  بازرگانی کمیسیون سنا رئیس تائید

 ی سیاسی و گروهی از آن را به حداقل رسانده است.برداربهره، این ساختار امکان باشند سیاسی حزب یک نباید از کمیسیون

انون، ارائه در آمریکا مطابق با قاست. بوده شبکه تلفن در انحصار یکی از موارد تنظیم مقررات و قوانین برای رسیدگی به پرونده 

بخش که رقبا را در ی را اانحصارطلبانهاقدامات اساس  باشند. بر اینمجزا می راه دور و خدمات محلی شبکه تلفن ملیخدمات 

های یتفعال، AT & T26 شرکت مورد، در مثال طوربه، اندقرارگرفته، مورد بررسی کندمیتجهیزات و خدمات راه دور حذف 

 ها ممنوب شده است.یتمحدودمربوط به کسب قدرت انحصاری در بازار با اعمال 

 نروژ -4-6-1

 امور و کار وزارت. دارد عهده بر را نروژ کشور در را رقابت به مربوط قوانین اجرایی ضمانت مسئولیت 27نروژ رقابت سازمان

کند  صادر را خاصی دستور تواندمین موردی، هیچ در ولی ،کندمی را تهیه مذکور سازمان اجرایی و اداری چارچوب نروژ 28دولتی

 ،2004 سال در نروژ رقابت قانون تصویب از پس .باشدمیاختیارات این سازمان  ازجملهنیز  گیرییمتصماستقالل در  کهینحوبه

برای  الزامی ،گیریتصمیم نحوه مورد در تواندمین ولیپیشنهاد دهد،  رقابت سازمان بهاز اقتصاد را  بررسی بخشی تواندمی دولت

 سازمان رقابت در صورت مغایرت آن با قانون توسط وزارت وجود دارد. هایگیریتصمیمامکان رد  .کند ایجاد سازمان

                                              

 

شرکت مخابرات بزرگ. شرکت ارتباطات راه دور آمریکا  26 سرویس  ترین  شبکه تلفن      یپهنا دهنده اینترنتتلفن ثابت،  شتراک تلویزیون اینترنتی و دومین اپراتور  باند، ا
 .است آمریکا همراه

27 Norwegian Competition Authority (NCA) 
28 Ministry of Labor and Government Administration 
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ر بازار د موقعیت غالب باعش ایجاد تواندمیرفتار ضد رقابتی که  بلکه کندمیاستفاده از قدرت بازاری را منع ن 29قانون رقابت نروژ

خالل و ا وریبهرهدر مورد کاهش  "سازمان رقابت نروژ"معناست که  دینب ، اینکندمیشود را از طریق مداخله مستقیم کنترل 

این اما است،  سازمان رقابت نروژ وتحلیلتجزیه از ابزار قدرت بازار یکبررسی اگرچه  .کندمی گیریتصمیمدر تعادل اقتصادی 

ارد. دنهیچ الزام قانونی برای نشان دادن موقعیت غالب وجود و  کندمیاستفاده ن "31سلطه"یا  "30سوءاستفاده"ز اصطالحات قانون ا

تعادل و  کندمیدر نظام بازار مداخله  هاقیمتیا در مواقع انحصاری از کانال تنظیم و  دستور ممنوعیت فعالیتاز  سازمان رقابت نروژ

 .گرداندبرمیرا به بازار 

 هاتالشاز  یکی دیگر .اندشدهپرداخت اینترنتی  هایسیستمبه تمدید قرارداد رقابتی در  ملزم هابانکی اخیر، هاپروندهاز  دریکی

یزان م سازییکسان، هاکشآفتدر توزیع  و کاهش اثرات اجتماعی انحصار انحصار دوطرفهایجاد برای جلوگیری از سازمان رقابت 

انحصاری موظف به توزیع میزان معینی از کاالی خود در میان تمام  تولیدکننده کهنحویبه باشدمی تولیدشدهمحصول 

و قدرت  ارتباطات مخابراتیشبکه مشکالت انحصاری در سازمان رقابت،  گیریتصمیمیکی دیگر از موارد . است کنندگانتوزیع

 است.الکتریکی 

 ترکیه -5-6-1

 اجرایی سازمان یک عنوانبه 32ترکیه رقابت سازمان به ایجاد در ترکیه، منجر 1994اواخر سال  تصویب قانون حمایت از رقابت در

 ،یئته رئیس. شد تشکیل گذاریسیاست و به مسائل پرداختن برای ،33رقابت یئته یک سازمان، این در شد. ضدانحصار مستقل

 صورتبه که، است عضو یازده شامل رقابت یئته .کندمیعمل  اجرایی مدیر یک مانند و هست نیز رقابت سازمان رئیس

 شدن یدتجدقابل انتصاب این و شوندمی منصوب ثابت، صورتبه سال، شش مدت به ،یئته اعضای .کنندمیفعالیت  وقتتمام

 سازمان پنج و کند انتخاب را خود نامزدهای رقابت، یئته در جایگاه دو برای تواندمی صنعت و بازرگانی وزارت .باشدمینیز 

                                              

 

29 Norwegian Competition Authority(NCA) 
30 Abuse 
31 Dominance 
32 Turkish Competition Authority (TCA) 
33 Competition Board 
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 یک نماینده هرکدام ،(36وکارکسب انجمن و دانشگاهی بین یئته ،35دولت شورای ،34دادگاه تجدیدنظر کشور، وزارت شامل) یگرد

 سازمان از کارشناسان باید هاآن از نیمی که شوندمی تعیین رقابت یئته خود توسط نیز ماندهیباق هاییگاهجا .کنندمی معرفی

 .گرددیم ، منصوباست یشنهادشدهپ یئته توسط که کسانی میان از دولت، توسط نیز یئته رئیس .باشند رقابت

 تواندمین شخصی یا سازمان، شرکت هیچ که معنی این به باشد، مستقل باید رقابت سازمان که کندمی تصری  ترکیه رقابت قانون

 کدامیچه شهری خدمات قانون طبق دهد، همچنین ارائه مذکور سازمان به را خاصی دستور نهایی، تصمیم بر گذاشتن تأثیر برای

 ترکیه رقابت سازمان که کندمی بیان رقابت قانون بیست ماده اگرچه .باشند سیاسی احزاب عضو نباید رقابت سازمان اعضای از

 دولت از مستقل قانونی نهادیک ت،برقا سازمان که شودمی قید ماده همان ولی در است، وابسته صنعت و بازرگانی وزارت به

 هایشرکت توسط که است کارمزدهایی از ثابتی درصد صورتبه رقابت، سازمان درآمد ازآنجاکه .مالی است و اداریدارای استقالل 

 تواندمین و صنعت، بازرگانی وزارت یابودجه طریق محدودیت مذکور از سازمان استقالل ،شودمی دولت پرداخت به خصوصی

 و ندکیمپیروی مدل اتحادیه اروپا از ، از موقعیت غالب بازاری سوءاستفادهسلطه و مفاهیم ترکیه در مورد  رار بگیرد.ق تهدید مورد

شود. یکی از ر نظر گرفته مینسبت به مشتریان د هابنگاهابزار قدرت  عنوانبه پارامترهایی مانند قیمت، محصول تولیدی و توزیع

 رارگرفتهق مورداستفاده، هارسانهی مربوط به صنعت هاپرونده، که در باشدمیگذاری پیشگیرانه قیمتهای کنترل انحصار، موارد ابزار

 تبعیضود وجارتباطات مخابراتی به دلیل بخش در  بازاری، از سلطه سوءاستفادهممنوعیت  ی دیگر با استناد بهاپروندهدر . است

 .است صادرشدههای خاطی ی مبنی بر جلوگیری از فعالیت شرکت، دستوراتخدمات اینترنتی دهندگانارائه برای یمتیق

لوگیری از اساس سهم بازار، برای ج بردیگر ، برخی کندولید و سقف قیمت( را تنظیم می)میزان کف ت بعضی از قوانین حدود تولید

و کنترل  یگذارقیمتات مربوط به . این قوانین شامل مقررکنندمی استفادهکنترلی  هاییزممکان ، ازانحصاری هاییتموقعایجاد 

درصد از ظرفیت  20بیش از  تواندمی. برای مثال در صنعت برق هیچ شرکت تولیدی خصوصی نباشدمی هایرساختزدسترسی به 

و به همین  ،دارا باشددرصد از مصرف ملی را  10بیش از  توانندینم فروشانعمدهاز  یکیچههمچنین را داشته باشد، کل کشور 

یچ دیگر، ه ایپروندهدر  تصاحب کند. ظرفیت برق در منطقه توزیع خود درصد 20بیش از  تواندمین ایکنندهتوزیعهیچ  ترتیب

مشابه در  هاییتمحدود .دنرا به فروش برسان ی خوددرصد از قدرت تولید 20بیش از  توانندنمیخودرو  تولیدکنندگانگروهی از 

                                              

 

34 Court of Appeals 
35 Council of State 
36 Turkish Union of Chambers and Exchanges 



 یذارگو مقررات یباالدست یعمواد خام و صنا یانحصار یمقررات بازار در بازارها یمتنظ یراهکارها یابیو ارز یبررس رانته و کشاورزی معادن یع،صنا ،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران یانحصار یدکنندگاناز حقوق سازندگان در برابر تول یتحما یبرا

 

 

 
63 

 

 

درصد مصرف ملی است و شرکت توزیع  20، جایی که سهام اکثر تولیدکنندگان محدود به شودمیاعمال  نیز گاز طبیعیبخش 

 . را از یک منبع خریداری کندخرید خود درصد از  50بیش از  تواندمین

 چین -6-6-1

 به اختیارات دادن و 39ضدانحصار کمیسیون یک تشکیل به موظف ( را38مرکزی دولت )دولت شورای ،37چین ضدانحصار قانون

 شامل مذکور کمیسیون هاییتمسئول و اختیارات. است کرده رقابت به مربوط قوانین اجرایی ضمانت منظوربه کمیسیون آن

 ارزیابی و بررسیو  هایاستس تحقیقات، طراحی ،مقابله با انحصار به مربوط هاییتفعال کلی خطوط ارائه و هماهنگی ساماندهی،

 و ملی کمیسیون توسعه ،40بازرگانی و صنعت دولتی اداره شامل چین کشور در دستگاه سه .است کشور رقابتی کلی شرایط

 ،اندشدهیلتشک ضدانحصار کمیسیون اصلی بدنهسه عنوانبه کشور این مرکزی دولت توسط 42بازرگانی وزارت و 41اصالحات

 .گرددیم تعیین مرکزی دولت توسط هاآن سازمانیساختار  و هستند رقابت به مربوط مقررات و قوانین اجرایی ضمانت متولی

 کننده،از مصرف حمایت رقابت، ها،شرکت ثبت مانند بازار نظارتی یهاجنبه از بسیاری مسئول بازرگانی و صنعت دولتی اداره

 مقررات قوانین، ضمانت اجرایی و توسعه مسئول 43منصفانه تجارت دایره. است تجاری عالئم و تبلیغات بازاریابی، هایفعالیت

 را قاچاق کاالهای فروش به مربوط هایانجام بررسی مسئولیت همچنین است؛ ناعادالنه رقابت و انحصار ممنوعیت به مربوط

 ضدانحصار دفتر درنهایت، و است ناعادالنه تجاری هایفعالیت به مربوط قوانین مسئول 44 ناعادالنه رقابت دفتر .دارد عهده بر نیز

 قیمتی نظارت بخش .دارد بر عهدهرا ، گردندمی رقابت شدن محدود به منجر که هایییتفعال به مربوط قوانین مسئولیت45 

بر  را انحصاری گذاریقیمت تعیین شرایط و گذاریقیمت به مربوط قوانین بررسی مسئولیت اصالحات، و ملی توسعه کمیسیون

                                              

 

37 Anti-Monopoly Law (AML) 
38 Central Government 
39 Anti-Monopoly Commission 
40 State Administration of Industry and Commerce (SAIC) 
41 National Development and Reform Commission (NDRC) 
42 Ministry of Commerce (MOFCOM) 
43 Fair Trade Bureau 
44 Anti Unfair Competition Office 
45 Anti-Monopoly Office 
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 گذاریقیمت و کشاورزی مهم کاالهای هزینه ارزیابی ها،سیاست طراحی و بینییشپمسئول  مذکور بخش همچنین ،دارد عهده

 .باشدمی اساسی مصرفی کاالهای

 مکزیک -8-6-1

را در دو بخش  این کشور  با درخواست دولت مکزیک، ارزیابی رگوالتوری رقابت  (OECDسازمان همکاری و توسعه اقتصادی )   

صادی  ش عمدهتولید، دارو )، شامل  مهم اقت ش خردهو  یفرو شت ( و محصوالت  یفرو شد  خوراک دام،) یگو شتارگاه  حیوانات، ر ، اهک

از راهنمای   یریگبهره. در این گزارش با ه اسااتانجام داد 2018سااال  منتشاارشاادهگزارش  دررا ( یفروشااخردهو  یفروشااعمده

از تولید ناخالص داخلی  هانآ توجهقابلدارو و محصااوالت گوشااتی( سااهم )بخش  این دو انتخاب ارزیابی ساایاساات رقابت، دلیل

ست  کشور   ( از تولید %0.95و محصوالت گوشتی    %0.48)دارو  %1.43ناخالص این دو بخش  افزودهارزش کهنحویبه، ذکرشده ا

ط این توس  یجادشده اباالی اشتغال   نسبتاً . دلیل دیگر این انتخاب سهم  دهندیمتشکیل   2015را در سال   ناخالص داخلی مکزیک

، این دو 2013( در سال INEGIبر اساس گزارش سرشماری موسسه ملی آمار و جغرافیا مکزیک )  کهیطوربه باشد می هابخش

. معیار نحوه تشخیص قوانین ضد رقابت و   دهدیم تشکیل از اشتغال کل کشور را    %3.3که  باشند میشغل   711905بخش دارای 

سیب رفتار ستاندارد  مطابقزننده رقابت های آ . در این گزارش پس از بررسی  باشد یم OECD جموعه ابزار ارزیابی رقابتهای ما

ست      176پرونده،  228 سایی گردیده ا شنا سپس محدودیت قانونی رقابت  سیب به رقابت    107 و  شنهاد ویژه در جهت کاهش آ پی

 داشت: اشاره خواهیم هاآن ترینمهمپیشنهاد گردیده است. که در ذیل به 

 بخش دارو

 در جهت بهبود شرایط مالی پزشکان. قررات قانونی. تعیین م1

 OECDنام تجاری جزئی از نسااخه پزشااک باشااد،   کهیدرصااورتبرند و ممنوعیت جایگزینی دارو  یداروها. در خصااوص 2 

عمومی را به مشااتریان ارائه نمایند و با  یمتقارزانکه اطالعات الزم داروهای  باشااندمیها ملزم کند که داروخانهپیشاانهاد می
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ن دیگر در این زمینه ای حلراهجایگزین شااود، البته اگر نسااخه پزشااک جایگزینی را مجاز داند.   یمتقارزانموافقت بیمار داروی 

 را دهد. 46(INN) یالمللینب یراختصاصیغدارای نام  یداروهااست که مقررات به پزشکان تنها اجازه تجویز 

سبه حداکثر قیمت داروهای   گذاریبینی قیمت. باز3 ضر قیمت دارو با توجه به قیمت  ؛در مکزیک شده ثبتبرای محا ا  هدر حال حا

شوند که این مکانیزم نیاز به بازنگری دارد زیرا عوامل دیگری مانند میزان درآمد در شش کشور با باالترین حجم فروش معین می

 .باشندمی مؤثردارو  شدهتمامید نیز در قیمت ضمنی تول هایهزینهکشورهای مرجع و 

 عمومی اعالم شود. طوربه بایستیمو وزارت اقتصاد که  CANIFARMA . اصالحیه قرارداد قیمت مقررات بین سازمان4

 .باید پس از پنج سال تجدید شودثبت شماره بهداشتی، الزامات الزم برای  ،یابی داروهابازار منظوربه. 5

 دارو به مکزیک. واردکردنبرای  ثبت تائیدبه لغو نیاز  .6

 آنالین. صورتبهمکزیکی  Pharmacopoeia 47. پروژه ایجاد7

 بخش محصوالت گوشتی

ملی گوشاات گاو، گوشاات خوک و مرر، برای تقویت تجارت   یبندطبقهرای ب های داخلی مکزیکداسااتاندار یگذارشااماره .1

 .المللی و صادراتبین

 .کنندیمبر جامعه تحمیل  محیطی بیشترییستزهای ، که کنترلونقلحملمختلف مکزیک برای اسناد  یهااستان. لغو مجوز 2

 .. لغو نیاز به صدور گواهینامه از انجمن حیوانات محلی برای حمل دام در سرتاسر مکزیک3

                                              

 

با  تریقالمللی را برای ارتباط دقبین یراختصاصی  های غنام. است  شده به یک داروی شیمیایی  رسمی داده  یراختصاصی  و غ نام عمومی :المللینام غیراختصاصی بین   46
از   (WHO) توسط سازمان بهداشت جهانی    INN سیستم  . کنندایجاد می ، برای جلوگیری از اشتباهات تجویز ماده شیمیایی  فرد برایارائه یک نام استاندارد منحصربه  

 .هماهنگ شده است 1953سال 

و  موجود در بازار مشتمل بر اطالعات دارویی، موارد مصرف، عوارض جانبی، نحوه نگهداری داروها هایی هستند که فهرست کاملی از داروهایها کتابفارماکوپه 47
گیرند در آن مورداستفاده قرار می ع غذاییو صنای های فیزیکی و شیمیایی و استانداردهایی که در داروسازیمواد اولیه و جانبی مشتمل بر روش مواد اولیه، روش آنالیز

 .است دشدهیق
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 های شااارکت مجوز اضاااافی برای  تائید  . الزام اداره خدمات بهداشااات، کیفیت و امنیت غذایی در مورد حذف هرگونه نیاز به            4

 مکزیکی در تبادل با کشورهایی که استانداردهای بهداشتی مشابه مکزیک دارند. صادرکننده

 است. المللیینب یاستانداردها( که مغایر با قوانین و NOMs) یکمکزرسمی  یاستانداردها یروزرسانبه. 5

 رومانی -9-6-1

ست به  سایی قوانین و مقرراتی مانع عملکرد رقابتی و کارآمدی          جهت  دولت رومانی، درخوا شنا ستی برای  سیا ستقل  ارزیابی م

سط   بازارها سه بخش  OECDگزارش تو ساز ساخت : در  ساختمانی(،     و صال   شده در   ونقلحمل)م باری و مواد غذایی فرآوری 

ست. این پروژه در چهار مرحله   شده انجام 2016سال   ست  گرفتهانجاما صادی     مرحله ا ؛ا سه بخش اقت سی دقیق دامنه  ول به برر

ستفاده  . در مرحله دوم موانع رقابت بالقوهپردازدیم سا   OECD از ابزار ارزیابی رقابت با ا سی   شده ییشنا ست که این برر  227 ا

ساز ساخت مورد در  95محدودیت احتمالی رقابت ) شده( را  در موادمورد  47و  ونقلحملمورد در  85، و سایی     غذایی فرآوری  شنا

و در صورت امکان در دسترس بودن   شده  انجام هایاست س از این  تحلیل کیفی گذاری،سیاست   باهدفدر مرحله سوم،   کرده است. 

توصاایه برای آن دسااته از قوانینی که محدودیت رقابت را ایجاد  152اساات. در مرحله چهارم  شاادهانجامکمی نیز  تحلیل، هاداده

کشااورهای عضااو اتحادیه اروپا،  یژهوبه، یسااهمقاقابلنین اتحادیه اروپا و مقررات مربوطه در کشااورهای ، با توجه به قواکردندیم

رح ، ش شده بررسی  هایزمینهو اقدامات در جهت حمایت از رقابت به تفکیک  هاتوصیه  ترینمهماست. در ادامه برخی از   شده ارائه

 است: شدهداده

 وسازساختبخش 

 اختیاری توسااط طوربه، که در حال حاضاار خریدوفروشبرنامه پیشاانهادی برای آن دسااته از قوانین  هایدسااتورالعمل. تدوین 1

 .دهدمیدر مناقصه عمومی را کاهش  کنندگانشرکتو تعداد  شودمیمقامات قراردادی اعمال 

سااال،  35اخت خانه برای جوانان زیر . اسااتفاده از روش مناقصااه برای صاادور مجوز و اعطای زمین برای پیمانکاران طرح ساا 2

 کاهش اختالف ریسک پیمانکاران رقیب. منظوربه

 . لغو سقف قیمت برای محصوالت شن و ماسه.3

 .دارندبرقه و تنها نیاز ب اندشدهنصببه زمین، بدون پایه و پلتفرم  یماًمستقکه  ییهاسازه. لغو اخذ مجوز ساختمانی برای ساخت 4
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ساز ساخت ی برای انجام کارهای . لغو ممنوعیت مل5 شگری        و سواحل گرد سیاه و  ساحلی دریای  یا تعمیر و نگهداری در مناطق 

 .هرسالسپتامبر  15تا  15بین 

 .گیریتصمیمو مقامات دولتی در فرآیند  ایهای حرفه. تدوین و اجرای دستورالعمل الزم جهت رفع مناقشات منافع انجمن6

 در نزدیکی مدارس و یا مراکز پزشکی. وسازساختهای قدیمی در رابطه با حریم . لغو محدودیت7

 ونقلحملبخش 

مانند مجوز تعمیر، تنظیم، بازسااازی، اسااقاط وسااایل نقلیه و گواهی   یاجاده ونقلحملدر بخش  یرضااروریغ یمجوزها. لغو 1

 .نقلیه( یلوسابا  ازحدیشبی ابعاد و وزن )حمل کاالها دارا "یرطبیعیغحمل بار "ای رانندگان برای صالحیت حرفه

شان دادن فیزیکی  جاده ونقلحملهای . لغو نیاز اپراتور2 سایل نقلیه         یمجوزهاای به ن شمند در و ستم هو سی الزم و جایگزینی 

 حاوی اطالعات مربوط به ابعاد و حداکثر وزن مجاز برای وسیله نقلیه. یاصفحهمانند 

 .ونقلحملی اخذ کپی از مجوز . اصالح الزامات الزم برا3

ستقالل مدیریت زیرساخت برای جلوگیری از تبعیض    های راه. تغییر مقررات نامشخص در مورد دسترسی به زیرساخت     4 آهن و ا

 .در برابر اپراتورهای خصوصی احتمالی

 سازمان نظارتی مستقل.یک از سوی  تجاری، بندرهامقامات یله وسبه شدهیینتع یهاتعرفهتمامی  تائید. نظارت و 5

د بلکه باید توسط اداره بندرگاه عرضه شون یماًمستق. خدمات ایمنی بندر، مانند راهنمایی کشتی و هزینه یدک کشی کشتی، نباید 6

 و عرضه شوند. گذاریقیمتاز طریق یک مکانیزم شفاف و آزاد 

 بخش مواد غذایی فرآوری شده

انتخاب مشااتریان در جهت خرید نان و  یریپذانعطاف منظوربهبرای فروش نان  هاگاهفروشاامترمربع در  10. لغو قانون حداقل 1

 امنیت غذایی. تأمین

 . اعمال قوانین مربوط به آموزش کارکنان بخش مواد غذایی.2

 .دوگانه توسط مقامات مختلف یهاکنترلهای کنترل برای از بین بردن . بررسی مکانیزم3
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تدوین قوانین و حذف قوانین مبهم   4 مال           منظوربه .  کاهش احت بازار و  عاالن  عدم قطعیت برای ف   های گیریتصااامیمکاهش 

 .خودسرانه و فساد

 قوانین داخلی مغایر با مقررات اتحادیه اروپا. یژهوبه. لغو قوانین قدیمی، 5

 یونان -10-6-1

صادی )      سعه اقت سایی قوانین و مقررات مانع عملکرد         OECDسازمان همکاری و تو شنا ستی برای  سیا ستقل  ( یک ارزیابی م

و  و مواد شاایمیایی یفروشااعمده، تجارت وسااازساااختتجارت الکترونیک، ) یونانرقابتی و کارآمدی بازار در پنج بخش اقتصاااد 

سی    ست. در این گزارش پس از برر سایی گردیده   محدود 577پرونده،  1288 درمجموبدارویی( انجام داده ا شنا یت قانونی رقابت 

 ماشاره خواهی  هاآن ترینمهمبه  در ادامهپیشنهاد ویژه در جهت کاهش آسیب به رقابت پیشنهاد گردیده است. که      356است که  

 داشت:

شان عمده. تنظیم مقررات خاص بین 1 شان خردهو  فرو شود مدت قرارداد را      فرو صل  در اختالل  منظوربهسوخت که اطمینان حا

 .گرددیم فروشانعمدهفراتر از شرایط قانونی تمدید نمود، این کار منجر به رقابت بیشتر میان  توانینمبازار 

ها و تشاریفات اداری برای  کاهش هزینه منظوربههای عملیاتی در زمینه انبارهای دارویی قوانین و لغو محدودیت یسااز سااده . 2

 .فروشانعمده

بخش  ثبتدر  هاشاارکتبندی از طبقه نظرصاارفهای متقاضاای مناقصااات برای همه شاارکت  . رفع محدودیت شاارکت در3

 .وسازساخت

 های مجاز فعالیت.طراحان و مهندسان در جهت ثبت تعداد بیشتری از دسته بهمجوز  در ارائه یریپذانعطاف. 4

داری گه ها با حفظ و ن  قراردادبرای  اجراقابل  های نظارت الکترونیکی   های الکترونیکی و معرفی مکانیزم  فرآیند  ساااازییکپارچه  . 5

 .تمام اطالعات خصوصی

های توزیع سازی کانال و اصالح قوانین آزاد  (OTC) چارچوب قانونی برای تبلیغ داروهای بدون نسخه  یروزرسان بهو  . تدوین6

 نسبت به داروهای دارای نسخه. این نوب داروها
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شترین کاهش قیمت برای داروهای غیرمجاز )بدون نام تجاری( وجود دارد و در برخی موارد   ذاریگقیمت. مقررات 7 زمانی که بی

عادل  ند یمو عمومی را بر هم  یرمجاز غقیمت بین داروهای    ت به دارا بودن مزیت       یرمجاز غ. در این حاالت داروهای   زن با توجه 

شتری      صلی نفوذ بی سبت به برند و نام تجاری ا صوالت عمومی بازار پیدا می قیمتی ن ست قوان کنند، لذا میدر مح ین در جهت بای

 حفظ تفاوت قیمت محصوالت فاقد نام تجاری با اجناس اصلی اصالح شوند.

 .های رادیوییچارچوب صدور مجوز و مقررات برای ایستگاهاصالح . 8

های مجوز، ساختار در بحش هزینه الخصوصیعل کی(حق اشترا هاییزیونتلوچارچوب قانونی برای تلویزیون پولی ) یدنظرتجد. 9

 .و قوانین مالکیت متقابل هاشرکت

 های صااوتی ومطابق با دسااتورالعمل خدمات رسااانه "محصااوالت ساامعی و بصااری تولیدکننده". ایجاد تعریفی مسااتقل از 10

 ای.قوانین مربوط به تولید و عرضه محتوای رسانه یسازآسانتصویری اتحادیه اروپا و 

 اقتصادی. تولیدکنندگانهای سنگین بر به دلیل تحمیل هزینه 48بر ایزوپروپیل الکل یرمستقیمغ. لغو مالیات 11

صرف قوانین مربوط به حمایت از  یساز ساده . 12 صرف کنندگانم ساختن چارچوب گارانتی   ، مانند تعریف م شن  ا و هکننده و رو

 .خدمات پس از فروش

و  یبندبسته  منظوربه هاشرکت  بهمجوزهای الزم  ارائهو  یفروش عمدهحجم باال در سط    باها شوینده . مجوز تبادل و معامله 13

 نهایی. کنندگانمصرفبرای  کنندهپاککاهش قیمت مواد 

 باید با چارچوب قانونی اتحادیه اروپا هماهنگ شود. کشحشرهو مواد ضد آفات و  یشیآرالوازم. چارچوب قانونی در مورد 14

گردد، مانند محدودیت در     این بخش می فروشاااانعمده ای که باعش حمایت از      جاده  ونقل حمل های بخش  . حذف محدودیت   15

 .ونقلحملفعالیت تجاری و تفاوت رفتار و تبعیض بین اپراتورهای 

                                              

 

ار پائین های چاپ بسیباشد که: دمای آب را در دستگاهاز عمده موارد کاربرد این الکل در صنعت چاپ و وابستگی شدید این صنعت به ایزوپروپیل به این دلیل می 48
 .دارد و قابلیت تبخیر آن بسیار باال استنگاه می
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 ایران -11-6-1

 مجمع توسط ،1382 خردادماه در الیحهاین  اساسی، قانون 44 اصل اصالحات الیحه در بازار مندیرقابت الیحه ادغام با

 .شد ابالر دولت به اجرایی، مقررات و قوانین مجموعه در چارچوب ،1387 سال یرماهت در و گردید تائید نظام مصلحت تشخیص

 تنها شورای رقابت ،12/5/138749 مصوب اساسی قانون چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست اجرای قانون 62 ماده اساس بر

 حقوقی یا حقیقی اعم از شخصی هر شکایت اساس بر یا و راسا است مکلف و است رقابتی ضد هاییهرو به رسیدگی مرجع

 و هاسازمان بخشی، هایکنندهیمتنظکشور،  کل بازرسی سازمان کشور، محاسبات دیوان محل، دادستان یا کل دادستان ازجمله

 بررسی غیردولتی، هایسازمان دیگر و کنندگانحقوق مصرف از حمایت هایانجمن صنفی، هایتشکل دولت، به وابسته نهادهای

 .بگیرد تصمیم قانون این (2ماده ) در چارچوب و آغاز را رقابتی ضد هاییهرو خصوص در تحقیق و

 نظرصاحب دو دان،یک حقوق اقتصادی، نظرصاحب دو کشور، عالی دیوان از قاضی دو مجلس، نماینده سه از ترکیبی شورا، اعضای

 توسط ترتیب به که است مالی امور یک متخصص و زیربنایی خدمات در نظرصاحب یک صنعت، در نظرصاحب یک تجارت، در

 معادن، و صنایع وزیر بازرگانی، وزیر دادگستری، وزیر و دارایی، اقتصادی امور وزیر قضاییه، قوه رئیس اسالمی، شورای مجلس

 اتاق طرف از نیز نفر یک همچنین .گردندیم انتخاب دارایی و اقتصادی وزیر امور و کشور یزیربرنامه و مدیریت سازمان رئیس

 .گردندیم انتخاب ایران، اسالمی جمهوری مرکزی تعاون اتاق طرف از نیز نفر یک و کشاورزی ایران و معادن صنایع، بازرگانی،

 است ذکر به الزم .هستند خصوصی بخش و( قضاییه و مقننه مجریه،گانه )سه قوای از افرادی از متشکل شورا، اعضای بنابراین

 .گرددیم تعیین دولت از بودجه جزئی عنوانبه شورا، بودجه این بنابراین ،گیردیم دولت از را خود بودجه رقابت، شورای که

کلی  هایتسیاسبه  توانیمصورت گرفته است،  ضدانحصارکه در زمینه حقوق رقابت و قوانین  هایییتفعالتحقیقات و  ازجمله

 27/4/1394و ارتقای نظام مالی کشور ابالغیه  یرپذرقابتقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، قانون رفع موانع تولید  44اصل 

                                              

 

 ازجمله حقوقی یا حقیقی از اعم شخصی هر شکایت اساس بر یا و رأساً است مکلف و است رقابتی ضد یهاروبه به رسیدگی مرجع تنها رقابت شورای :(2) ماده49 

 یهادولت، تشکل به وابسته نهادهای و هاسازمان بخشی، هایکنندهیمتنظ کشور، کل بازرسی سازمان کشور، محاسبات دیوان محل، دادستان یا کل دادستان
ماده  و در چهارچوب آغاز را رقابتی ضد هاییهرو خصوص در تحقیق و بررسی ،یردولتیغ یهاسازمان دیگر و کنندگانمصرف حقوق از حمایت یهاانجمن صنفی،

 در شخصاً توانندیطرفین م .نماید ابالر طرفین به را آن و تعیین رسیدگی وقت شکایات، موضوب به رسیدگی برای است مکلف شورا .بگیرد تصمیم قانون این (2)

 کنند. تقدیم شورا به دفاعیه الیحه یا نمایند معرفی وکیل یا یابند حضور جلسه
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رقابت و  نندهکیلتسهدر کشور و الیحه اصالحی  ضدانحصاردر تنظیم قوانین  یازموردنریاست جمهوری، بررسی و پیشنهاد اصول 

 و توسعه اشاره کرد. یزیربرنامهتوسط موسسه عالی پژوهش در  ضدانحصار

بیان نمود که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  توانیم، موردبحشصورت گرفته پیشینه موضوب  هایبررسیبا توجه به 

ملکرد شورای رقابت در اصل چهل و چهارم، ساختار سازمانی و اداری نهاد ناظر بر رقابت تشری  و ساختار، وظایف و نحوه ع

قانون اساسی، پس از بیان مفاهیم اصلی ادبیات موضوب همچون انحصار، انحصار  44چارچوب قانون تبیین شده است. در اصل 

 3است. در ماده  شدهپرداختههای اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران فعالیت یبندطبقهطبیعی، اخالل در رقابت، ادغام و ... به 

های در مالکیت دولت تشری  شده است. طبق نص شرکت سازییخصوصجزییات مالکیت دولتی و همچنین نحوه این قانون 

 امور و مخابراتی مادر یهاشبکه)(2ماده ) سه گروه مشمول هایبنگاه و هافعالیت مدیریت در و مالکیت گذاری،قانون سرمایه

 ضروری یا پستی، تولیدات محرمانه پایه خدمات توزیع مدیریت و تمبادال و تجزیه اصلی یهاشبکهفرکانس(، بسامد ) واگذاری

نفت  تولید و استخراج هایشرکت و نفت ایران ملی مسل ، شرکت نیروهای کل تشخیص فرماندهی به امنیتی انتظامی و نظامی،

بانک  معدن، و صنعت بانک سپه، بانک ایران، ملی بانک اسالمی ایران، جمهوری مرکزی گاز، بانک نفت و گاز، معادن و خام

 انتقال اصلی هایایران، شبکه شرکت بیمه و مرکزی تعاون، بیمه بانک توسعه و بانک مسکن بانک کشاورزی، صادرات، توسعه

 رسانی و رادیوبزرگ آب یهاشبکه و اسالمی ایران، سدها جمهوری کشتیرانی و بنادر سازمان و کشوری هواپیمایی برق، سازمان

و  باشندمیدر اختیار دولت  منحصراً الذکرفوق هاییتفعالطبق این ماده  .دولت است اختیار در منحصراً قانون این تلویزیون( و

ها مشارکت داشته باشند، لذا برابر با قانون تولیدات توانند در این فعالیتبخش خصوصی فقط در زمینه خدمات مهندسی می

 بایستیم د،باشنجزء انحصارهای ذاتی دولت نمی ،اندقرارگرفتهیق حاضر مورد بررسی محصوالت مس، آلومینیوم و فوالد که در تحق

 رقابتی و دور از انحصار فعالیت داشته باشند. صورتبه

سهم بازار توسط  دارا بودنقانون اساسی جمهوری اسالمی، در قانون به مواردی همچون حداکثر  44با توجه به بررسی متن اصل 

، اروککسبهای های صدور پروانه و مجوزکنندههای تسهیلها، مکانیزمهای دولتی و ادغامفرآیند نحوه واگذاری بنگاهها، بنگاه

الت سازی و تسهیهای دولتی و شرح عملکرد سازمان خصوصیدهی شرکتبهبود فعالیت بخش تعاون در اقتصاد کشور، سامان

موارد مذکور در متن قانون، به دنبال حلقه مفقوده  یتمامبهن مطالعه با استناد است. در ای شدهاشارهدولتی حمایت از بخش غیر

 باشیم.می موردمطالعهدر صنایع  ضدانحصارمکانیزم اجرایی حمایت از رقابت و اجرای قانون 
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های دولتی و تیان شرکمالی م نظام مالی و تمهیدات بریهتکپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بیشتر قانون رفع موانع تولید رقابت

گذاری خارجی و بهبود صادرات، بازسازی ساختار مالی و بانکی های داخلی در جهت جذب سرمایهدولتی دارد که حمایت از برندغیر

 دهندهشاننمواردی است که  ازجمله یرمستقیمغهای مستقیم و ها و جایگزینی قانون مالیاتمالی شرکت تأمینکشور، تسهیل 

مایت از ح عنوانبهش مالی در این قانون است. در زمینه تولیدات مواد خام معدنی اصالحاتی صورت گرفته است که بح بریهتک

ای هگذاری انحصاری، واگذاری فرآیندتوان به موارد لغو معافیت مالیاتی صادرات، عدم اجازه قیمترقابت و جلوگیری از انحصار می

 هاییزممکانبه  37الی  35 یهامادهق مزایده عمومی اشاره کرد. در این قانون مطابق با استخراج و فروش محصوالت معدنی از طری

 حمایتی در زمینه تولید رقابتی مواد معدنی پرداخته است.

و  یزیررنامهی پژوهش در بموسسه عالکه توسط  ضدانحصاردر تنظیم قوانین  یازموردندر طرح تحقیقاتی بررسی و پیشنهاد اصول 

ای ههای اقتصادی به بررسی تعاریف اصطالحات، سرچشمهمنطق اقتصادی حاکم است و از طریق تحلیلاست،  شدهانجام توسعه

 و ضدانحصار و کالنهای اقتصادی خرد های نظری برای تشخیص و سنجش انحصار، سیاستایجاد انحصارات، معرفی شاخص

باب به ترتیب تعاریف و اهداف، آزادی  5است. این مطالعه در  شدهپرداختهانحصار کننده رقابت و ضدالیحه تسهیل نویسیشپ

بخشی از اقدامات  است. در جدول زیر شدهینتدوها و مجازات یدنظرخواهیتجدرقابت، شورای رقابت، رسیدگی، اتخاذ تصمیم و 

 های آنان را بررسی کرده است.و همچنین مجازاتضد رقابت آزاد 
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الیحه  نویسیشپمطابق با  هاآن شدهیهتعبی از اقدامات ضد رقابت و مجازات های (: برخ9) شماره جدول
 ضدانحصاررقابت و  کنندهیلتسه

 هامجازات اقدامات ضد رقابت آزاد

 رقابت محدودکننده رفتارهای

 ایجاد محدودیت ورود به بازار
یا  سال یکماه تا  6حبس تعزیری از 

 1000میلیون تا  10پرداخت نقدی از 

 میلیون ریال یا هر دو مجازات.

 اخالل در روند قیمتی و محصوالت

 توزیع محدود محصوالت

 از موقعیت سوءاستفاده

 از موقعیت در بازار سوءاستفاده
یا  یک سالماه تا  6حبس تعزیری از 

 1000میلیون تا  10پرداخت نقدی از 

 میلیون ریال یا هر دو مجازات.

 از اطالعات خاص سوءاستفاده

 از وابستگی مشتری سوءاستفاده

 تحمیل شروط ناعادالنه قراردادی
میلیون  500میلیون تا  10جزای نقدی 

 ریال

 نقدی معادل بهای کاالجزای  از فروش کاال یا محصول و ارائه خدمات یرموجهغامتناب 

 تهاجمی در جهت خروج رقبا از بازار گذاریقیمت
میلیون  500میلیون تا  10جزای نقدی 

 ریال

 تبعیض قیمت
میلیون  500میلیون تا  1جزای نقدی 

 ریال

 عمودی( یهانامه)توافق یاختصاص یقراردادها
میلیون  100میلیون تا  10جزای نقدی 

 ریال

 هدیدیانزپرداخت کلیه خسارات وارده به  ه رقیبان شغلیکسب اطالعات محرمان
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 استفاده از اموال دولتی
میلیون  100میلیون تا  10جزای نقدی 

 ریال

 دامپینگ
سال و  1محرومیت فروش به مدت 

 پرداخت جزای نقدی

وه ، در فصل نخست به نحپرداخته استسوم این مطالعه به تشری  ساختار نهاد نظارتی و حاکمیت که شورای رقابت  بخشدر 

است. شرایط، مدت عضویت و ممنوعیت شغلی اعضا شورا، ساختار  شدهپرداخته، ترکیب و طرز انتخاب اعضاء و مقر شورا یستأس

این  آخراست. در باب  شدهدادهدوم توضی   در بابسازمانی شورا، جلسات شورا و وظایف و اختیارات شورا از مواردی است که 

 است. شدهدادهتخصیص  هامجازاتو همچنین  گیریتصمیمش رسیدگی، اتخاذ و پژوهش به مبح

 یهادستگاه ،یردولتیغعمومی  ینهادهاو  هاموسسهگستره شمول قوانین، به این صورت است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و 

 اندیدهرست به ثب هاشرکتت در دفتر ثبت که بر اساس قانون تجار یمؤسساتو  هاشرکتقانون برنامه توسعه سوم،  11موضوب ماده 

که به تولید، یا عرضه یا مبادله کاال  نشدهثبت یادهایبنو  نهادهاو همچنین  هاآناقماری یا وابسته به  یهاسازمانها و و شرکت

گی . در بحش رسیددباشنمیموجود، مشمول مقررات این قانون  یردولتیغو همچنین انحصارات دولتی و  ورزندیمو خدمات مبادرت 

رسیدگی و صدور حکم در مورد  منظوربه، قوه قضاییه موظف است به تعداد الزم شعب دادگاه عمومی را گیریتصمیمو اتخاذ و 

ضد رقابت مرکب از یک رئیس و دو عضو خواهد بود که رئیس دادگاه  جرائمضد رقابت اختصاص دهد. دادگاه عمومی ویژه  جرائم

ه که دارای وظیف شوندمیاقتصادی برگزیده  نظرانصاحبو دو عضو دیگر از بین  شدهانتخابه حقوقی از بین قضات و جامع

. همچنین قوه قضاییه موظف است، به تعداد الزم شعب دادگاه باشدمیی ارسالی توسط شورای رقابت هاپرونده یتمامبهرسیدگی 

 ، تخصیص دهد.باشندمینظر  یدتجدقابلدادگاه بدوی که طبق قانون  هاییمتصمآرا و  یدنظرتجد منظوربهاستان را 

 یبندجمع -7-1

ست     هایبررسی پس از  سیا های رقابت در بین کشورهای جهان و ایران و همچنین  صورت پذیرفته در رابطه با تجربیات مختلف 

ها و توسعه اقتصادی، شش مرحله برای مکاریتوسط سازمان ه منتشرشدههای ارزیابی سیاست رقابت راهنمای ابزارگیری از بهره

شد و برای بررسی احراز و تشخیص حیطه ضد رقابتی      می یفتعرقابلگذاری و تنظیم بازار جهت رفع آثار سوء انحصار   سیاست   با
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ه تشری   باست. در ادامه پس از بیان مراحل ارزیابی سیاست رقابت و تطبیق آن     شده ینتدوهای ضد رقابتی  از فعالیت یستی لچک

 .شودمی های شناخت انحصار و موانع رقابت پرداختهمعیار

 ارزیابی سیاست رقابت گانهششمراحل  -1-7-1

 :گیردیممرحله صورت  6فرآیند ارزیابی رقابت در 

ین یا ساده )در صورت بازبینی قوان   صورت به تواندمی هاآنو ارزیابی  هایاست س شناسایی    ؛ارزیابی هایاست س . شناسایی   1مرحله 

 .باشدیم (بالقوه مطالعه بازار طوربهیا  موردمطالعهحیطه  هایزمینهشامل بازبینی تمام رقابت( یا پیچیده ) وضع مقررات جدید

ست لچک یریکارگبه. 2مرحله  ست لچک ؛رقابت ی صلی و زیر  سؤال ای از چهار رقابت مجموعه ی ست که امکان  سوال ا هایی ا

به  نیاز ساؤاالت ساازند. در صاورت پاساخ مثبت به هر یک از این    مقدور می رعایت رقابت را باوجودشاناساایی و تنظیم مقررات   

 شود.تر از اثرات مقررات در اجرای رقابت احساس میدقیق وتحلیلتجزیه

سایی گزینه   3مرحله  شنا شنهادی .  داشااته باشااد، برای شااناسااایی دیگر ای وجود تنظیم مقررات در زمینه کهیهنگام ؛های پی

شنهادی رگوالتوری  گزینه ست رقابت می  دست  منظوربههای پی سیا س  یابی به اهداف مربوط به  صی مانند تو عه توان از اقدامات خا

 ، استفاده گردد.موردمطالعهگسترش محیط نظارتی بخش  و رگوالتوری

سا   های بین گزینه ؛. انتخاب بهترین گزینه4مرحله  ستفاده از رویکرد  دهش ییشنا ست یمرقابتی قوانین،  یراتتأث، با ا در مورد  بای

شوند اما   تائیدی های نهایپیشنهاد  عنوانبهبهترین گزینه قضاوت داشته باشیم و آن را انتخاب کنیم، البته ممکن است چند گزینه     

 ارائه شود.کامل تشری  و تمایز آن با قوانین موجود  صورتبههر گزینه  بایستیم درهرحال

 حلراها آن های مناسب ب قوانین و توصیه  بایست می، شده ییشناسا  پس از انتخاب بهترین گزینه  ؛. اجرای بهترین گزینه5مرحله 

 .تهیه و به مقامات ذیصالح ارائه شود

ست   ؛نتایج وتحلیلتجزیه. 6مرحله  سی   صورت بهو نتایج آن  یراتتأثپس از اجرا و عملیاتی کردن بهترین گزینه، نیاز ا دقیق برر

 باشد.می یازموردنشود، بیشتر شود، این کار زمانی که از طریق قوانین رقابت محدود می وتحلیلتجزیهو 
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 تشخیص رقابت یارهایمعو  ستیلچک -2-7-1

های تنظیم بازار، صورت  کارمربوط به ارزیابی سیاست و راه  بایست پس از احراز هر یک از شرایط ذیل اقدامات   در هر پرونده، می

 پذیرد:

 کنندگانعرضهالف( محدودیت تعداد و دامنه 

اعطای حق انحصاری برای تولید محصول مشخص یا ارائه خدمات،     ؛کاالها یا خدمات کنندهعرضه وجود حق انحصاری برای   .1

شان  صاری اغلب در       ن ست. از حیش تاریخی، اعطای حق انح صی ا صو صار خ صار طبیعی » قالب دهنده ایجاد یک انح رخ  «50انح

و ... پدید    گاز  ،آب مانند برق،   ارائه خدمات همگانی     های زمینه دهد، که در بسااایاری از موارد در قالب انحصاااارات دولتی در      می

سیاری از موارد  ی. امتیاز انحصار آیندیم ضه  مانع ورود ،در ب شکالت مربوط    گذاریقیمتبه بازار،  کنندگانعر انحصاری و دیگر م

ا و مدت ه، نظارت بر قیمتهاییچنین انحصار تبعات منفی های جلوگیری از . برخی از راهگرددیماز قدرت بازاری  سوءاستفاده  به 

 .باشدمیحق انصار، تقسیم امتیاز انحصاری بین افراد، فروش حق انحصار توسط دولت از طریق حراج و به قیمت بهینه و ... 

ها  مجوز به اخذ   الزام ،محدودیت ورود به بازار    ایجاد   یراهکارها  یکی از  ؛الزام عملیاتی  عنوانبه و اختیارات   مجوزها . برقراری 2

شد می شتن  به  تواندمیمثال  طوربهها . این الزامات و یا مجوزبا ستانداردها حداقل دا سابقه کار برای افراد و یا     یا شی و یا  آموز

 حداقل میزان کیفیت برای محصوالت باشد.

ها، توانایی و قابلیت     گاها دولت    ؛جهت ارائه کاال و خدمات      کنندگان  عرضهههقابلیت برخی از    . ایجاد محدودیت در توانایی و    3

از دارند که تمام کارگزاران امالک و مساااتغالت،     ها نی  ، برای مثال بعضااای از دولت  کنند میرا محدود   کنندگان  عرضاااهبرخی از 

از خدمات را به دولت ارائه دهند، بنابراین دولت اجازه فعالیت و ارائه خدمت توسااط کارگزارانی که کمترین خدمات را  ایمجموعه

 و شاادهحذفچرخه رقابت از  کنندگانتأمینمسااتقیم تعدادی از  طوربهدهد را ممنوب خواهند کرد. در اغلب این موارد به دولت می

 شود.کنندگان میمصرف برای ها و کاهش شرایط مطلوب قراردادمنجر به افزایش قیمت یجهدرنت

                                              

 

50 natural monopoly 
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سط یک   توجهقابل هایهزینه. ایجاد 4 ضه ورود یا خروج تو  : مقرراتی که افزایش هزینه ورود به بازار و یا خروج از آنکنندهعر

کنندگان در بازار را در و بنابراین تعداد شاارکت شااود،می هابازاراین در گذاری یهساارما آورد، موجب کاهش مطلوبیتبه همراه می

به مدارک هایی از این نوب مقررات شاااامل، الزامات آزمایش دقیق محصاااول و الزامات مربوط دهد. نمونهطول زمان کاهش می

ست  تحصیلی یا فنی باال غیر  سعی بر آن دارند که  دولت .ضروری برای فعالیت در بازار ا رقابتی  یراتتأثکاهش  منظوربهها گاهی 

 دکنندگان  تولی در اتحادیه اروپا،     مثال عنوانبه های هدفمند، به بهبود وضاااعیت رقابت کمک کنند.           چنین مقرراتی با ارائه معافیت    

یش وسایل نقلیه معاف هستند، یا   زماآ)از حیش میزان مصرف انرژی و آالیندگی کمتر( اغلب از   حجمکمهای دارای موتور ماشین 

 گیرند.های آزمایشی کمتری قرار میتحت پروتکل

شرکت 5 ضه خدمات  . ایجاد مانع جغرافیایی برای  در تعداد محدودی از گاهی  :گذارییهسرما ، نیروی کار یا و کاالها جهت عر

، ایساایاساات منطقه عنوانبه، اغلب ییی خاصااریان کاال، خدمات، ساارمایه و یا نیروی کار در مرزهای قضاااج ،قوانین و مقررات

، رقابت برای ارائه یک محصاااول یا خدمات در یک منطقه جغرافیایی کاهش             هایی یت محدود ، چنین باوجود . شاااودمیمحدود  

 گذاری وجود دارد.های مستقیم برای دستیابی به هدف قانونمناسبی مانند یارانه هاییگزینجا. اغلب یابدیم

 جهت رقابت کنندگانعرضهب( محدودیت توانایی 

های انحصار طبیعی،  را در بخش هاقیمتاغلب  هادولت: فروشندگان کاال یا خدمات  گذاریقیمتوجود محدودیت در توانایی  .1

کمبود  لیک وزنه تعاد    عنوانبه کند و  کمک می  کنندگان  مصااارفها به   این نوب کنترل قیمت . کنند نظیر آب و برق، تنظیم می

صرف  کاالهای جایگزین ستفاده     هاقیمت، کنترل حالینبااکند. میکننده، عمل برای م شرایطی ا س  شود میدر  یاری که تعداد ب

ای برای حمایت از وساایله عنوانبهدر این موارد، برقراری حداقل قیمت . کننده وجود داردبالقوه برای یک مصاارف کنندهعرضااه

ی به مؤثرترین یا کارآمدترین وسیله برای دستیاب   ندرتبهگذاری باشد. مقررات قیمت بت ناعادالنه میکوچک از رقا کنندگانعرضه 

شد می موردنظراهداف  در بازار  هابنگاهخروج برخی از  منظوربه هاقیمتکه باعش کاهش عمدی  گذاری تهاجمی. در مورد قیمتبا

 جایگزین مناسبی است. هاقیمت، نیز استفاده از قانون رقابت عمومی جهت کنترل شودمی

 ندگانکنتأمینتوانایی  محدود کردنمقرراتی که  ؛برای تبلیغ و یا فروش کاالها یا خدمات کنندگانعرضههه. محدودیت آزادی   2

 کنندهمراهگغلط و  ی است که اطالعات ردن تبلیغات، اغلب برای محدود کگیرندیبرمبرای تبلیغ و یا فروش کاالها و خدمات را در 

برای محصااوالت یا خدماتی اساات که ارزش اجتماعی منفی   شاادهگرفتههای تبلیغاتی در نظر ند. گاهی اوقات محدودیتدهمی

 دارند.
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صول که منجر به ایجاد مزیت   3 ستانداردهای کیفیت مح ضه   یبرتر و. ایجاد ا صول برخی از عر سبت ب مح دیگران  هکنندگان ن

ستاندارد   ؛گرددمی کنندگان و ایجاد اطمینان در مورد محصوالت جدید صورت   در جهت حمایت از مصرف  معموالًتنظیم مقررات ا

ما این قوانین و مقررات می  می گاه       پذیرد. ا یت برخی بن عش مز با ند  گاه    توان بت دیگر بن ثال مقررات    ها نسااا ها شاااود. برای م

باشااد، اما این محدودیت به نفع سااالمت عمومی جامعه می اگرچه، کندمیای را محدود لخانه، انتشااار گازهای گمحیطییسااتز

در  یتوجهقابل تأثیررا از بازار فراهم کند و  متکی به ساااوخت فسااایلی های دارای تکنولوژیزمینه خروج برخی از بنگاه تواندمی

شد.    شته با ستاندارد برای کیفیت برخی محصوالت خاص در جهت حمایت از حقوق    ،مثالی دیگر عنوانبهرقابت دا تنظیم حداقل ا

باعش کاهش رفاه مصااارف       باال رفتن آن  تبعبه کننده و  مصااارف  طورمعمولبه ، زیرا شاااودمیکنندگان   قیمت محصاااوالت، 

صرف  ربوط کامل از تمام خطرات م طوربه دهند، حتی زمانی کهرا ترجی  می تریینپا یفیتباکو  ترارزانکنندگان خرید کاالهای م

 به آن مطلع باشند.

در برخی موارد، مقررات باعش افزایش    ؛نسههبت به دیگران    کنندگان  عرضهههتولید برخی از   های هزینه  توجه قابل  . افزایش 4

ضه هزینه سبت به دیگران می های برخی از عر ضه شود. یکی از دالیل عدم تقارن هزینه کنندگان ن سبت   نندگانکهای برخی عر ن

مفاد »های تولید منبع دیگر اختالف هزینه کند.به دیگران، مقرراتی اساات که اسااتفاده از تکنولوژی تولید خاصاای را حمایت می 

عمال  ا واردتازه کنندگان   کند، اما مقررات را بر تولید   قدیمی را از مقررات معاف می   کنندگان  تأمین  که نحویبه اسااات  «51پدربزرگ 

 یامالحظهابلقدولتی اساات، چنین توافقاتی پتانساایل  هایشاارکتمالی ترجیحی  تأمینها یا دیگر، پرداخت یارانهکند. منبع می

صنعت را دارا می  شند. ممنوعیت و محدودیت ورود به بازار، کاهش نوآوری و کاهش  برای ایجاد اختالل در روابط رقابتی درون  با

 .باشندمیها تبعات این نوب سیاست ازجملهرقابت در بازار 

 برای رقابت کنندگانعرضهج( کاهش انگیزه 

شود که یک انجمن صنعتی  زمانی استفاده می« 52یمیخودتنظ»اصطالح  ؛مشترک گذاریقانونو  یمیخودتنظ. ایجاد یک نظام 1

ای، مساائولیت کامل تنظیم قوانین و مقررات اعضااای خود را بدون حمایت قانونی دولت )البته با متقاعد کردن  صاانعتی یا حرفه

صنعت و حرفه   طوربه، در زمان حمایت قانونی دولت از قوانینی که حالینباادولت( بر عهده بگیرد.  ضع  اجزئی توسط انجمن  ی و
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صطالح    می شترک  گریتنظیم»شود، ا ستفاده  «53م ساختارهای  قرار می موردا شترک می  گریتنظیمو  خودتنظیمیگیرد.  د تواننم

ها  ، این ساختار حالینباادارا باشند.   یتکنولوژرا از طریق اطمینان از بهبود استانداردهای فنی از کانال پیشرفت    یتوجهقابلمنافع 

شند.     می شته با ضد رقابتی دا صنعتی/ ح خاص، انجمن طوربهتوانند اثرات  ا ای، اغلب قوانینی را که باعش کاهش انگیزه یرفههای 

های تبلیغاتی و قوانینی که مانع از ایجاد تخفیف      شاااوند، مانند محدودیت     کاال یا خدمات می     کنندگان  تأمین فرصااات رقابت بین   

خاذ  شاااودمی تار   می، ات ند. عالوه بر این، این نوب سااااخ قانونی، می    کن مات  مانع در     ها و الزا ند موجب  بازار برای   توان به  ورود 

 د.نتولیدکنندگان جدید شو

مقرراتی که انتشاااار   ؛های تولیدکنندهفروش یا هزینه  . حمایت و الزام انتشههار اطالعات در مورد محصههوالت، قیمت، میزان      2

ست برای بهبود اطالعات مصرف  گیردیدر برمها و یا میزان محصول  اطالعات در مورد قیمت  و گاهیکننده اتخاذ شود  ، ممکن ا

ی اساات، زیرا الزام کلید مؤثرها کارتل یریگشااکلچشاامگیری در  طوربهکارایی بازار را افزایش دهد اما این قوانین  تواندمیهم 

بر رفتار رقبا و همکاران، نظارت داشااته باشااند. وجود  مؤثر طوربهکنندگان در کارتل برای عملکرد کارتل این اساات که شاارکت

شرکت ها باعش کاهش تکارتل شدن کاالها می عداد   های جلوگیریگردد. یکی از راهکنندگان در بازار، موانع ورودی باال و همگن 

ست که   یهاجنبهاز  ست    عمدتاًاطالعات  کهیهنگاممنفی این قوانین این ا سیا  ورتص به، شود میگذاری دولت گردآوری برای 

 عمومی منتشر نشوند.

صنایع و یا گروهی  3 ضه از . معافیت برخی  شورها،   ؛ از اجرای قانون عمومی رقابت کنندگانعر سیاری از ک یا  دگانکننتأمیندر ب

قوانین رقابت  معموالًخاص  هاییتفعالشاااوند. در این مند میهای اقتصاااادی خاص از معافیت قانون رقابت عمومی بهرهبخش

این قوانین و مقررات در مواردی که  وجود ندارد. هابخشمخصوص خود وجود دارد و یا هیچ محدودیتی در رفتار ضد رقابتی این   

شکیل کارتل     یتوجهقابلنقض  شد، خطر ت شته با ستفاده  ها، از قانون کلی قانون رقابت وجود دا ضد  گذاری و ااز قیمت سوءا دغام 

ا به هاین میزان معافیتشاااود های منفی این نوب قوانین، پیشااانهاد میجلوگیری از وقوب جنبه جهتدهند. رقابتی را افزایش می

 حداقل میزان خود برسند.
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 کنندگانمصرفو اطالعات در دسترس  هاانتخابد( محدودیت 

کنندگان مصرف یهاانتخابمقررات گاهی  ؛موردنظربرای انتخاب کاال و خدمات  کنندگانمصرفایجاد محدودیت در توانایی  .1

محلی محدود کند  طوربه، برخی از قوانین ممکن اساات مشااتریان را به خرید خدمات پزشااکی  مثالعنوانبهکنند. را محدود می

مراکز خدمات درمانی تنها به افراد سااکن در یک منطقه جغرافیایی خاص خدمت دهند، به این صاورت که از مراجعه    کهیطوربه

شتر ج  های دارای لیست انتظار کوتاه به کلینیک کنندهمصرف  کننده رفهای انتخاب مص کند. محدودیتلوگیری میتر و شهرت بی

مانند، انگیزه کمتری برای کسب رضایت مشتری از طریق ارائه خدمات و    که باقی می کنندگانیتأمینآور باشد، زیرا  زیان تواندمی

هایی حدودیتبود چنین مباشد و نطبیعی، ارائه اطالعات می صورتبهدارند. بهترین جایگزین این نوب قوانین  یفیتباکمحصوالت 

 باشد.به دلیل فقدان اطالعات کافی می معموالً

صههریی یا ضههمنی تغییر    های هزینه کاالها یا خدمات از طریق افزایش       کنندگان  عرضههه. کاهش تحرک مشههتریان بین   2

تحت   «54ویضهای تعهزینه» یلهوسبهرا  کنندگانمصرفدر  کنندهعرضهتمایل به تغییر انتخاب  تواندمیمقررات  کنندگان؛عرضه

صرف      صورت بههای تعویض قرار دهد. این هزینه تأثیر ضمنی بر م ضه کنندهصری  و  صول  کننده مای که تمایل به تغییر عر ح

شرایط قرارداد بلندمدت یا ارتباط   ازجملههای تعویض ممکن است به دالیل مختلف،  شود. هزینه خود را دارد، تحمیل می یازموردن

ساز  کهنحویبه کنندگانتأمینقوی دارایی با  شوار   یجدا شد میآن د شوند.  با شماره تلفن    مثالعنوانبه، ایجاد  صال   در زمان ات

 دگاننکنعرضااهخدمات،  دهندهارائهخدمات خاص و باال بودن هزینه تغییر ساارویس و اپراتور  دهندهارائهبه شاابکه  کنندهمصاارف

 هایهزینهدر جهت جلوگیری از افزایش  گذارانیاست س  .ی باالتر را برای کاالها و خدمات خود درخواست کنند هاقیمت توانندیم

 تعویض اقدام کنند. هایهزینهاز طریق سیاست رقابت به کاهش و حذف  کنندگانمصرف

سی و بنیادین اطالعات    3 سا صرف  موردنیاز. تغییر ا ن و حذف قوانی با هادولتزمانی که  ؛رید کاال و خدماتجهت خ کنندگانم

، مواجه اندنداشاااتهخرید  هاآناز  حالتابههای جدیدی که کنندگان با بازارمصااارفهای جدید را معرفی کنند،     ها، بازار  محدودیت  

خود را در بازارهای جدید داشااته باشااد، ارزیابی و تشااخیص    کنندهتأمینحق انتخاب  کنندگانمصاارفخواهند شااد. زمانی که 

شوارتر   هایشرکت  ست  شود میخوب از بد د شرایط ممکن ا سط      ،. در این  صورت پذیرفته تو صالحات  خطر از بین رفتن اثرات ا
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 الت جدید واز طریق عدم وجود اطالعات در مورد محصاااو های جدیدکننده در بازارهای تولیددولت، به دلیل اساااتفاده شااارکت

از جدید،   های ینه گزبرای اطمینان از موفقیت در رعایت قوانین و مقررات، بهتر اسااات ایجاد       مشاااتریان، وجود دارد.  تجربگییب

شر اطالعات  طریق  شنهادات برای   عنوانبهن شود  کنندگانمصرف راهکار ارزیابی پی شار  هاحلراه. یکی از انجام    هایهیاطالع، انت

ست    یهابرنامهدولتی و  شی ا صحی    هاروشیکی از  .آموز شار اطالعات  شورها و  ، ی انت تبلیغاتی تلویزیونی  هاییآگهتوزیع برو

 باشد.از حذف مقررات و قوانین، می ها پسانتخاب اصالح در جهت کنندگانمصرفعمومی برای کمک به 

 طرزحو ا ظدابن س یست ظیم م بیازر زنحصیرت ردز  میو ا فلززب زسیسو -2

 مقدمه -1-2

 حقوق ابزار. است اقتصادی حقوق از مهمی بخش ،اقتصادی عواملرقابت بین  بر حاکم قواعد مجموعه عنوانبه رقابت حقوق

 تحقق را اقتصادی هایسیاست و بگذارند تأثیر اقتصادی محیط بر کارآمدی نحو به تا دهدمی امکان عمومی قوای به رقابت،

 محوری هایسیاست از یکی عنوانبه ملّی، اقتصاد کردن یرپذرقابت موضوب ی،تحمیل جنگ هخاتم از پس ما کشور در .بخشند

 گذارقانون تأکید مورد فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم و مدوم، سو یهابرنامه قوانین در اسالمی، جمهوری نظام

 خصوصی بخش ممنوعیت ورود و انحصارات تجویز سبب به عمالً اساسی، قانون 44 اصل کهینا به توجه با است و قرارگرفته

 حیطه گسترش جهت به بود، شده کنندهمصرف رفاه و وریبهرهکاهش  یجهدرنت و اقتصاد شدن رقابتی مانع بازارها، از برخی در

 ا با اصل از این جدیدی یرتفاس بازار، به اقتصادی واحدهای مدیریت واگذاری و دولت هایگرییتصدکاهش  و سازییخصوص

 و بیمه مخابرات، برق، مثل یهایزمینه در حتّی بزرگ دولتی، هایشرکت بیشتر آن، طبق بر که شد مطرح -آن  ذیل به توجه

 1384خرداد  در که بود راستا همین در و گردند سازییخصوص مشمول بود دولت انحصار در زمان آن تا که هابانک نیز

 رشد به بخشیدن شتاب ، با ارجاب به اهدافی چون44تفسیر جدید از اصل . گردید ابالر اساسی قانون 44 اصل یکل هایسیاست

 وریبهره و اقتصادی یهابنگاه کارایی ارتقای اجتماعی، عدالت تأمین منظوربه مردم سط  عموم در مالکیت گسترش ملی، اقتصاد

 اقتصاد در تعاونی و خصوصی یهابخشسهم  افزایش ملی، اقتصاد در یریپذرقابت افزایش فناوری، و انسانی و مادی منابع

 به مردم اقشار تشویق اشتغال، عمومی سط  افزایش اقتصادی، هاییتفعال در تصدی دولت مدیریتی مالی و بار از کاستن ملی،

 فعالیت موانع که شد حاصل ا.ق 44 اصل زا تفسیر جدیدی ،درواقع. گردید ارائه ،خانوارها درآمد بهبود و گذارییهسرما و اندازپس

 .گردد مرتفع قانونی لحاظ به اقتصاد در خصوصی بخش
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برای دستیابی به روشی بهینه در جهت تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دولتی در صنایع مس، آلومینیوم و  حاضر در پژوهش

 رقابت و جلوگیری از انحصار،ی جهان و همچنین بررسی قوانین موجود در زمینه کشورهابا از تجربیات موفق دیگر ، فوالد

در مرحله به کار گرفته شد. ، OECDتوسط  منتشرشدهراهنمای ابزار ارزیابی سیاست رقابت ی شناسروش ی شد و نیزبرداربهره

همچون، شدت تمرکز بازار، سهم بازار از صنعت و میزان  یارهاییمعمورد بررسی از  هاییطهحو  بازارهاانتخاب  منظوربهاول 

که  وجود موانع رقابت نیز هایزمینهموجود در آن،  سؤاالترقابت و  یستلچکاست. در مرحله دوم با بررسی  شدهاستفادهن شاغلی

با  پیشنهادی ارائه خواهند شد که هایینهگز، مشخص گردید. در مرحله سوم باشدمی یستلچکبیشتر معطوف به قسمت )الف( 

است. در مرحله چهارم از میان  قرارگرفتهطراحی بازار و رگوالتوری مستقیم بازار مدنظر  حلراهاستفاده از ادبیات اقتصادی دو 

 حلاهرانتخاب شود که ما در این مطالعه از طریق بررسی اثرات رفاهی بالقوه هر  بایستمیبهترین گزینه  یشنهادشدهپ هایینهگز

اجرایی و قانونی هر روش مورد بررسی و اجرا  یراهکارها. در مرحله پنجم پردازیمیم هاروشو انجام مطالعات میدانی به مقایسه 

خواهد شد. در گزارش فاز اول این  وتحلیلتجزیه حلراههر  سازییادهپقرار خواهند گرفت و در مرحله نهایی نیز اثرات اجرا پس از 

ن . ابتدا از میاشودمیمراحل چهارم به بعد پرداخته است و در این قسمت از گزارش به  اجراشدهپروژه مراحل اول تا سوم بررسی و 

و تشری  شده و بحش رگوالتوری و تنظیم مستقیم بازار توسط طراحی بازار و طراحی مکانیزم استفاده موجود بحش  یراهکارها

 شدهرائهان جزئیات مدل . در ادامه پس از بیان مبانی نظری تئوری طراحی بازار به بیادولت نیز در فاز سوم گزارش ارائه خواهد شد

 .شودمیپرداخته 

 طراحی بازار -2-2

ی تنگاتنگ ارتباط ،پردازدیم سیستم یا بازی قواعد یک طراحی به که خاص در اینجا طراحی بازار، طوربهو  مکانیسم طراحی نظریه

 اساس این و بر گرفته نظر در شدهداده پیش از صورتبه را بازی یک قواعد هایباز نظریه که تفاوت این بادارد.  هایباز نظریه با

 یعنی است؛ بازی قواعد در بهینه ایجاد انتخاب مکانیسم، طراحی نظریه وظیفه کهیدرحال .کندمی بینییشپ را بازیکنان رفتار

 بازی نظریه زیرمجموعه را سازوکار طراحی که است علت همین به .کندمی فرض شدهداده را آن هایباز نظریه که چیزی همان

 (1396دانند. )عبادی و همکاران، یم

 شکل به وظیفه این اگر .است تقاضاکننده و کنندهعرضه بین یسازهماهنگ بازار، وظایف ترینیضرور و ترینمهم از یکی

 یک در کنندگانشرکت تعداد زیرا ؛پاشدیم هم از یتدرنها و خوردیم شکست یا گیردینم شکل بازار گیرد، انجام ناکارا و ناقص

 اطمینان، با و یراحتبه کسی کمتر که گرددیم حاکم بازار بر شرایطی یا و کم هست ازحدیشب یا زیاد ازحدیشب یا بازار
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 کافی اندازهبه را پیچیده بازارهای اقتصاددانان که بود خواهد زمانی بازار طراحی در بنیادی چالش .داردیمابراز  را هایشیتاولو

 بازارهای و باشند داشته را هاآن بازسازی توانایی بازارها، این شکست صورت در که برسند توانایی از حد این به و کنند درک

 بگیرند. شبه بازاری بهره هاییسممکان از اینکه یا و کنند طراحی هاآن برای را جدیدی

 ،کنندمی مشاهده که قیمتی در خواهندیم که را آنچه اقتصادی عوامل ،کندمی عمل یآرامبه قیمت تعدیل و تعیین فرایند وقتی

 به قادر اشخاص بازارها، از برخی در هستند، ساده اقتصادی قانون این از ترپیچیده بازارها از بسیاری اما کرد؛ خواهند انتخاب

 در که گفت توانیم بیشتر توضی  برای .باشند داشته نیز آن قیمت توانایی پرداخت اگر حتی نیستند خدمات یا کاال انتخاب

 شکل را تقاضا( آن قیمت پرداخت توانایی و کاال خواستن) توانستن و خواستن عنصر دو کنار هم قرار گرفتن معمول بازارهای

 در کاال این حالت در چراکه کرد نخواهد معرفی خریدار عنوانبه را ما عنصر دو این حضور صرف بازارها از گونهینادر  ؛دهدمی

 بازارها از برخی پیچیدگی .نیست یرپذامکانکاالهایی  چنین برای بازار یک تشکیل بنابراین و شودمی ارائه متعددی هاییفیتک

 قیمت مکانیسم یعنی نیستند؛ خواهندیم آنچه انتخاب به قادر آن قیمت پرداخت توانایی و تمایل باوجود افراد که است به حدی

در  عدم توانایی بلکه نیست، بازاری چنین تشکیل عدم امکان معنی به این و رساندینم تعادل نقطه به را بازار خودکار تعدیل و

 از بدون استفاده دارد سعی تطبیق نظریه و بازار طراحی نوظهور مطالعات مجموعه .است بازاری چنین طراحی و یدهشکل

 عبارتی به .آورد فراهم بازار طرفین هم رسیدن به برای فرایندی و بستر (قیمت سازوکار از یریگبهره بدون) سنتی بازار مکانیسم

 و کنندگانعرضه شرایط بر اساس تخصیص بلکه کرد، حل نخواهد را منابع تخصیص مسئله قیمت سازوکار نظریه این در

 ایفا را آن نقش و شده هاقیمت سیستم جایگزین شده، یبندرتبه ترجیحات الگوریتم پیشنهادی، طبق که است تقاضاکنندگان

 .کرد خواهد

 تئوری تطبیق -3-2

 این .بود خواهد« ؟کندمیدریافت  را چیزی چه کسی چه» قبیل از سؤاالتی بر آن تمرکز که است اقتصاد از بخشی تطبیق،

 ویژگی دو دارای و شود داده تخصیص افراد باید بین که هستیم مواجه کمیابی کاالهای با که بود خواهد بارزتر زمانی مسئله

 ویژگی دو وضوحبه بدن اعضای که شد متذکر را نکته این توانیم موضوب بیشتر برای بسط. هستند ناهمگنی و ناپذیرییمتقس

 بازارهای چگونه»که نایمطالعه گفت توانیمهستند.  همگن یرغ هم، و ناپذیریمتقس هم که، معنا این به دارند؛ را ما مدنظر

 امر این انجام در اینکه یا شد خواهند کارا و موفق هاییقتطب به ایجاد موفق ،گیردیم صورت تطبیق هاآن در که بخصوصی

 .کنندمی کمک هاآن عملکرد چگونگی و بازارها ماهیت شناخت و درک به که کنندفراهم می را شواهدی ما برای ،«مانندیم ناکام
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 هر برای جدید قوانین اجرای طراحی و توسط اوقات گاهی بازار شکست موارد که است این قبلی، بند در شدهمطرح ادعای دلیل

 شاخه این که گفت توانیم ،یطورکلبه .اندشده مرتفع آمیزییتموفق طوربه غیرمتمرکز(، و متمرکز بازارهایبازارها ) از نوب دو

 بازارها که هر جا .است گرفتهشکل پرداخت، خواهیم هاآن شرح به ادامه در که بازاری شکست به موارد پاسخ در بازار طراحی از

 طراحی صورتبه اغلب راهکار این و آیندیبرم کارراه جستجوی در ،گذارانیاستس و اقتصاددانان ،شوندمی مواجه با مشکلی

 توانیم را تئوری این .گذاردیم دست بازار طراحی از بخش ترینیمحور بر تطبیق تئوری .بود خواهد بازارها برای جدید قوانین

 عنصر دو حضور نیازمند ،شودمی گرفته کار به متفاوتی بازارهای در که تئوری این .دانست بازار طراحی از بخش ترینمهم

 دهندیم ارائه را از ترجیحات لیستی مختلف، یهاشکل به خود برای عنصر دو این از هرکدام که است و تقاضاکننده کنندهعرضه

 تئوری .رساندیم هم به را بازار در حاضر طرف و دو شودمی عمل وارد سازوکارش و تطبیق تئوری که است بخش این در و

 توانایی عدم بازارها از نوب این مشترک و اصلی مشخصه که گفت بتوان شاید که است اجراشده جدیدتری بازارهای در تطبیق

 است. بازار تسویه در هاقیمت سیستم از استفاده در

 آن یافتن و بررسی خود هستند، انتظار مورد نتایج به دستیابی پی در تطبیق هاییزممکان چگونه که مطلب این فهمیدن برای

 بازی کالسیک بازارهای در سیستم این که واکاوی نقشی و شودمی هاقیمت سیستم جایگزین که مکانیزم این از هایییژگیو

 را آن نقش و شودمی هاقیمت سیستم جایگزین شده، یبندرتبه ، ترجیحاتهایزممکان این در .رسدیم نظر به ضروری ،کندمی

 (1392)عبادی و همکاران، .باشدمی کافی موردنظر نتایج به دستیابی برای ساختار همین اغلب موارد در و گیردیم عهده بر

 مدل تطبیق دوسویه -1-3-2

 لیست دارای طرف هر دو و دارند تطبیق به نیاز تقاضاکنندگان و کنندگانعرضه سمت آن در که است حالتی دوسویه تطبیق

 .کنندمی شرکت رسانیهم  به الگوریتم در باشد یشنهاددهندهپطرف  کدام و ثابت طرف کدام اینکه به بستگی و هستند ترجیحات

 که است ازدواج مدل آن ینترساده و داد جای گروه این در توانیم که هستند ازجمله بازارهایی کار نیروی بازار و ازدواج بازار

 شدهیلتشکهم  از جدا عوامل گروه دو از ازدواج مدل .است زن یا و مرد یک تنها جستجوی در مردی یا زن هر مدل، این در

 :است

 {p,…,w2,w1wزنان=} {n,…,m2,m1mمردان=}
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 کامل ترجیحات دارای هاآناز  هرکدام. باشدیم زن p از متشکل هم زنان مجموعه و مرد n از متشکل مردان مجموعه اینجا در

 در نیست هم ذهن از دور که هامدل این در عدم تطبیق امکان. است بازار دیگر سوی در موجود عوامل به نسبت یرپذانتقال و

 بازار سمت یک در فرد یک است ممکن مدل این در که معنی این به .شودمی مشخص «خود با تطبیق»عنوان  با مدل این

 فرضیشپ صورتبه تئوری و مدل حالت این در و نیابد تطبیق فردی هیچ با گیردیم نظر در برای خودش که ترجیحاتی واسطهبه

 عنوانبه توانیمرا  ترجیحات .نامندیم خود با تطبیق را حالت این شد، عنوان که طورهمان .دهدمی تطبیق خودش با او را

 انتخاب اولین اگر مثالعنوانبه .شودمی استفاده p(m) نماد از اینجا در و داد نشان( ترجیحات لیست) عنوان همین با هایییستل

 :دارد ترجی  2w بر 3w او دیدگاه از که بود خواهد معنا این به درواقع باشد 2w او دوم انتخاب و باشد 3w ام، im مرد

]2wmi>3[w 

 توانیم مذکور مرد برای این مدل در .نیابد اختصاص او به تطبیقی هیچ فرآیند این در که دهدمی ترجی  فرد حاالت، از برخی در

 کرد: تعریف زیر صورتبه را ترجیحات

i,…,m2,w3) = wiP(m 

 با تطبیق و تنهایی او که رسیمیم ییجابه او ترجیحات لیست در و دارد ترجی  2w بر 3w مرد، این دیدگاه از که معنا این به

 زن تواندمی یعنی باشد، حضورداشته تواندمی سمت بازار هر در عامل این) k عامل اگر .دهدمی ترجی  هاینهگز سایر بر را خود

 :داشت خواهیم صورت این در بماند، عامل، تنها با تطبیق این که دهد ترجی ( باشد مرد یا

j]k[k> 

 فرد دو بین عامل یک اگر .است ترمطلوب و بهتر j عامل با بودن از ،k عامل برای تطبیق عدم و بودن تنها که معنا این به

 دیگریانببه یا .است قوی ترجیحات دارای فرد این حالت در گذارد، تفاوت تطبیق عدم یا تطبیق بین و نباشد تفاوتیب ،قبولقابل

 تطبیق فرآیند اگر دانیمیم قوی ترجیحات دارای را او صورت این در نباشد، تفاوتیب شدهیرفتهپذ جایگزین دو بین شخصی اگر

 :باشد برقرار زیر شرایط باید تطبیق این برای آنگاه دهیم، نشان μ تابع با را

μ(w) = M اگر μ(m) = W 
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 داشت خواهیم عامل دیگر برای طورینهم و μ(w) = W اینکه یا هست M در یا μ(w) هر ها، w و ها m همه برای و

μ(m) در یا W اینکه یا هست μ(m) = M سمت دو در عامل دو تطبیق، یک بود که خواهد معنا این به و بود خواهد 

 اصطالحاً .بود خواهد تطبیق عدم معنای به که دهدمی خودشان تطبیق با را هاآن اینکه یا و دهدمی تطبیق باهم را مختلف

 تطبیق فرآیند به را تطبیق عدم و بودن تنها k که حالتی در است شده مسدود k مثل یک فرد توسط تطبیق فرآیند شودمی گفته

μ(k)   یعنی دهدمیترجی: 

k)μ( kk> 

 را یکدیگر عامل دو این هرکدام از اگر نامندیم (m,w) عوامل از جفت یک توسط شده مسدود اصطالحاً را تطبیق فرآیند یک

 :دهند ترجی  ،گزیندیبرم هاآن برای تطبیق فرآیند که شریکی به

m)μ( mw> w)μ( wm> 

 ثبات دارای را فرآیند تطبیق .است گرفته نظر در هاآن برای تطبیق فرآیند که هستند ییهاجفت ،μ(m) و μ(w) اینجا در که

 تطبیق یک و است پارتو بهینه یک باثبات، یک تطبیق .باشد نشده مسدود هم مقابل عامل دو یا و شخص توسط اگر خوانند

 .هستند هسته با برابر باثبات هاییقتطب ساده مجموعه مدل این در .گرفت خواهد قرار هسته در کارا

 هیسوکیمدل تطبیق  -2-3-2

 این از یکی .دارد وجود هایییقتطب چنین پیدایش امکان بازارها از بسیاری در که است سویهیک تطبیق تطبیق، از دیگری نوب

 و سو دو بازار، برای لزوماً و یابد تطبیق تواندمیدیگری  کنندهشرکت هر با بازار در یاکنندهشرکت هر که است زمانی هایقتطب

 اشاره افراد از گروهی به توانیم نوب این از مثالی .گیرندمی قرار یک گروه در کنندگانشرکت تمام و شودمین تعریف جهت

( شوندمی یاتاقهم انتخاب به ملزم دانشجویی یهاخوابگاه در که افرادی مثلشوند ) یاتاقهمیکدیگر  با خواهندیم که کرد

 حضور هایقتطباز  نوب این در که افرادی .گیرندمین قرار بازار سمت دو در و شود اتاقهم دیگری با تواندمی افراد این هرکدام از

 کارآمد هایقتطب تمامی الزاماً که الزم است هم نکته این ذکر البته .دارند یکسانی اهداف و بوده گروه یک در همگی دارند،

 .است سویهیک نوب از و گیردیم انجام کلیه پیوند بازار در است که تطبیقی معروف، و موجود هاییقتطب از یکی .بود نخواهند

 (کلیه پیوند) یکسان یاخواسته دارای همگی افراد تطبیق، نوب این در که گیردیم قرار سویهیک هاییقتطب گروه در جهتازآن

 .هستند
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 شروط موفقیت بازار در عرصه مبادالت -4-2

 کار بازار در هم که است درست .است مبادالت یریگشکل عرصه بر حاکم قواعد به وابسته بازارها مناسب کارکرد 55راث ازنظر

 باید کند یدوفروشخر را شرکت یک سهام خواهدیم که کسی اما ،کنندمی عمل تقاضا و عرضه نیروهای سهام بازار در هم و

 و هایهرو حتی .است کار نیروی استخدام یا شغل کردن پیدا برای کار بازار هاییهرو از متفاوت کامالً که کند طی را هایییهرو

 هر الزامات و کارکرد نحوه دارد لذا ضرورت است؛ بالیسب بازیکن از متفاوت همآن و وکیل از متفاوت پزشک، استخدام مراحل

 و طراحی یاناکارایی ) و مشکالت با همراه بازارهای ضعیف بازارهای اصالح برای الزم اقدامات تا شود شناخته یخوببه بازار

 عملکرد ینکهباوجوداگردد.  نیست اتخاذ فراهم موجود شرایط در هاآن یریگشکل امکان که بازارهایی مفقود( بازارهای ایجاد

 عملی اقدامات مستلزم مفقود بازارهای ایجاد یا بازار یهاشکست رفع و است متفاوت هاآن بر حاکم هاییهرو و قواعد و بازارها

نظریه موارد شکست بازار از منظر  .است برشمردن قابل بازارها مطلوب کارکرد برای مشترکی هاییژگیوو  اصول است، متفاوتی

 است: شدهپرداخته هاآنکه در ذیل به بیان  شودمیبه سه بخش اساسی تقسیم  طراحی بازار

 از کافی تعداد شدن جمع هم گرد نیازمند بازار ایجاد :تقاضاکننده و کنندهعرضه کافی تعداد آوردن وجود به در ( شکست1

 کند، عمل ناموفق حوزه این در بازار چنانچه و بپردازند تعامل به بازار در با یکدیگر که است تقاضاکنندگان و کنندگانعرضه

 شکل تا بازاری باشد داشته وجود یاتقاضاکننده و کنندهعرضه باید ،ترساده عبارت به .داشت خواهیم را شکست بازار از یانمونه

 .مبادله است دو طرف در عامالن کافی تعداد حضور بازار، پیدایش اصل اولین چراکه بگیرد؛

 این معامله، برای بازار به تقاضاکنندگان و کنندگانعرضه از زیادی تعداد هجوم حالت، این در :ازدحام بر غلبه در شکست( 2

 .آورد خواهد وجود به مشکل را

                                              

 

55 Alvin Elliot Roth :  صاددان آمریکایی، به دلیل برنده جایزه نوبل " های پایدار و اجرای طراحی بازارنظریه تخصیص "های خود در زمینه مطالعات و پژوهشاقت

 .شدند 2012در سال  اقتصاد
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 به تقاضاکنندگان و کنندگانعرضه شکست، از نوب این در :آن در کنندگانشرکت برای بازار محیط سازییمنا در ( شکست3

 جنبه دو از بازار محیط بودن ایمن .نیستند خود اطالعات اساس بر عمل به و قادر کنندمین اعتماد آن هاییژگیو و بازار محیط

 :است اهمیت حائز

 بازار؛ حیطه از خارج در مبادالت انجام از جلوگیری و الف( مقابله

 این .دهدمی کاهش را عمومی رفاه ( کهبرینههز تنبیهی رفتارهای) یکاستراتژ رفتارهای به جستن تمسک به نیاز عدم ب( برای

 تنبیهی رفتارهای از منظر جلوگیری از هم را بازار هایینههز و کندمی فراهم بازار در مبادالت انجام برای را محیط ایمنی،

 .دهدمی کاهش

شده در این پروژه برای فروش محصوالت بازارهای مس، آلومینیوم و فوالد، احتمال ، نظام و بازار طراحیالذکرفوقبا توجه به موارد 

اال، به دلیل در ب شدهاشارهکه در رابطه با بخش اول موارد نحویاتوانی در تسویه بازار به صفر رسیده است، بهوقوب شکست بازار و ن

ار کنندگان و تقاضاکنندگان در بازی از عرضهمؤثرهای فعال، تعداد کافی و حذف موانع ورود و فعالیت در بازار برای تمامی شرکت

مکان االیحتدر بازار بورس از طریق حراج،  کاالهاگذاری ، با توجه به مکانیزم قیمتشدهاشاره مشارکت دارند. در رابطه با مورد دوم

ر بودن ساختار مبادالت د مندنظامنیز، به دلیل شفافیت و  آخراست. در مورد  آمدهعملبهاز ایجاد پدیده صف و ازدحام جلوگیری 

از  شدهارائهدر جهت فعالیت در بازار حاصل خواهد شد، لذا، طرح  ندهتقاضاکنکننده و بورس کاال، اطمینان کافی برای عرضه

 های فعال و پویا در زمینه جلوگیری از این نوب مشکالت مربوط به شکست بازار استفاده نموده است.یزممکان

 راهکار و مدل پیشنهادی جهت تنظیم مقررات بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار -5-2

تنظیم بازار انحصاری و حمایت از رقابت در ادبیات موضوب و  یراهکارهاورت گرفته در زمینه قوانین و ص هایبررسیپس از 

 بدر چارچوبه ارائه مدلی  هایبازاز متدولوژی طراحی بازار و نظریه  یریگبهرهداخلی و خارجی با  یاتتجربهمچنین استفاده از 

ک کلی . در ادامه شماتییماپرداختهنظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با کمترین مغایرت با قوانین و الزامات حقوقی اقتصادی 

 کامل مورد بررسی و تشری  قرار خواهد گرفت. صورتبه یشنهادشدهپمدل طراحی بازار جزئیات 

 ازارهایبممکن برای جلوگیری و کاهش قدرت انحصاری در  بهینه حلاهربازار،  هاییزممکاننظریات اقتصاد خرد و بررسی  امطابق ب

 ینارآمدترکباشد. برای دستیابی به این مهم، کنترلی و پیشگیرانه می یندهایفرآمواد خام ایران، طراحی بازار بورس )حراج قیمتی( با 

 هاییرساختزبا توجه به در دسترس بودن  یگردارتعببهباشد. بورس کاال میبازار در  شدهطراحیالگوی  سازییادهپبستر ممکن، 
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ه ، به بازاری شببر مقررات موجود و قوانین مازاد یندهافرآبا تدوین و اجرای برخی  توانیمرقابتی در بازار بورس کاالی ایران، 

 .ناشی از انحصار دست پیدا کنیم یهاآن یز دورازبهرقابتی و 

 گذاریانونقو با حداقل  کنندهمصرفو  تولیدکنندهزان دخالت در ساختار نیروهای بازار اعم از کمترین می بر اساسراهکار پیشنهادی 

تنها بر  شدههارائپرداخته است، یعنی مدل  گذاریقانونتغییر ساختار بازار از حیش نهاد به  گذاری،قیمتشرایط تولید و خصوص در 

. گرددیماری و افزایش رفاه اجتماعی صرقابت بیشتر، کاهش قدرت انحباعش  هاآنید دارد که رعایت تأک در بازار خاصوجود قوانین 

ت. در این اس شدهیهتعبرقابتی  رفتارهایایجاد انگیزه برای  یراهکارهاو همچنین  محدودکننده هاییزممکان صورتبهاین قوانین 

 .شودیم ن و تشری  اجزای این مدل پرداختهبه تبیی شدهطراحیبخش پس از به تصویر کشیدن نمودار و شماتیک کلی مدل 
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 شدهطراحیاجزای بازار  -2-1-5



 یذارگو مقررات یباالدست یعمواد خام و صنا یانحصار یمقررات بازار در بازارها یمتنظ یراهکارها یابیو ارز یبررس رانته و کشاورزی معادن یع،صنا ،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران یانحصار یدکنندگاناز حقوق سازندگان در برابر تول یتحما یبرا

 

 

 
91 

 

 

در نظر « نهاد حاکمیتی و نظارت»و  «کارگزاران(کنندگان )توزیع» ،«اصلی تولیدکنندگان»سه جز اصلی،  شدهارائهدر مدل 

 کارایی کامل عنوانبه هاآنبر اساس عملکرد فعلی  شده،طراحیبازار  یهابخشاست و عملکرد هریک از فعاالن و  شدهگرفته

 مفروض شده است.

 باشندیمو فوالد  ینیومآلوم مواد خام در صنایع مس، تولیدکنندههای عمده و بزرگ اصلی شامل شرکت تولیدکنندگان .

 کنند،یم فعالیتدولتی،  هاییتحمابا استفاده از  و انحصاری صورتبهی بزرگ اقتصادی هابنگاهن ای که حاضریدرحال

 هاییزمانمکو  ضدانحصاربه دلیل وجود قوانین  هابنگاهرفتار این ، شدهارائهها به چارچوب مدل اما با وارد شدن این بنگاه

 شوند.ابت میرق قانونملزم به رعایت کردن  اقتصادی مجازاتو  جرائم

 از  که سهم بزرگی باشندمی ییهاانجمنو  هایهاتحاد، هاشرکت(، شامل یفروشخرده کارگزاران) یاصل کنندگانتوزیع

و  نندگانتولیدک. این دسته از فعالین بازار به دلیل کاهش قدرت رقابتی باشندمیتقاضای مواد و محصوالت بازار را دارا 

 عنوان خریدار عمده بای شوند و بهزنچانهبا تجمیع تقاضاها صاحب قدرت  توانندمی ،شدهینتدوحمایتی  یهابسته

د دست پیدا خو یازموردن رقابتی با کمترین هزینه به میزان محصول صورتهای تولیدکننده وارد معامله شوند و بهشرکت

 ی عرضه کنند.فروشخرده، سپس محصوالت را در بازار کنند

 بر  در برابر تخلفات را هامجازاتتی نیز وظیفه رصد و مشاهده رفتار طرفین بازار و همچنین اجرای نهاد نظارتی و حاکمی

 عهده دارد.

 کارکرد اجزای مختلف بازار -2-2-5

 نهاد حاکمیتی و نظارتی -1-2-5-2

از  بخش در نظر گرفت و برخینماینده این  توانیمرا  و سازمان بورس کاال با توجه به شرایط موجود اقتصاد ایران، شورای رقابت

 از: اندعبارتبرای این شورا  شدهیینتعوظایف 

هفتگی  یهاشگزارفعاالن بازار بر اساس رعایت اصول بازار و رضایت مشتریان: طبق این سیستم بر اساس  یبندرتبه( سیستم 1

رقابت، و همچنین  کنندهیانبامترهای ی اقتصااادی بر اساااس پار  هابنگاهارسااالی از بورس کاال به شااورای رقابت، هر یک از   

  یهااتمجازو  هامحدودیتدر اعمال  یبندرتبهشااوند. ساایسااتم ی میبندطبقهو  یبندرتبهن بازار های متقابل، طرفیینظرساانج

به  .کندیمکمک شایانی به تسهیل امور    ،در روند طبیعی بازار گراختاللی هابنگاهناشی از رفتار انحصاری و جلوگیری از فعالیت   
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شده از پارامتر منظور رتبه ستانداردی، همچون مدیریت ارتباط با  بندی فعاالن بازار طراحی   هاتشرک هماهنگی ) یرگوالتورهای ا

با نظام نظارتی و سیستم تعبیه شده(، انجام تعهدات، مدیریت رضایت مشتریان، مدیریت فناوری و ارتقای کیفیت و ... که در نظام 

های فن آوری اطالعات و اقدامات نظام رتبه بندی سااازمان برنامه و بودجه کشااور به کار  های برتر ساارویسرتبه بندی اپراتور

 ده است.گرفته شده اند، بهره برده ش

 ها در بازار طراحی شده از های موجود در بازار، با توجه به پیش فرض ورود آسان تمامی شرکت  در زمینه نظارت بر فعالیت شرکت 

های حاضاار در بورس و کانال بازار بورس کاال و انجام مبادالت تجاری، در مرحله عمل و اجرای پیشاانهاد، تمایزی بین شاارکت

زیرا با چارچوب جدید تمامی مبادالت کلی با حجم باال از کانال بورس صاااورت می پذیرد. از طرف  ها وجود ندارددیگر شااارکت

شورای             صار از کانال  شی و وجود انح شکایات مربوط به بحش عمده فرو صار،  سهیل رقابت و منع انح دیگر با توجه به قانون ت

هایی که در بورس کاال نیسااتند، وقوب انحصااار نگاه، طبیعی اساات که در بحش خرده فروشاای و بباشاادمیرقابت قابل پیگیری 

که موضوب   دباش میها از کانال بازرسی اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی قابل پیگرد قانونی    و این پرونده باشد میناممکن 

 .باشدمیبحش این پروژه ن

 دوفروشخری یهاگزارشافزایش قیمت: بر اساس و جلوگیری از احتکار و  کنندگانتوزیع( سیستم نظارت بر ثبت قراردادهای 2

، میزان زمان مشخص و محدودی جهت کنندگان نهاییمصرفو  کوچک فروشخردهی هابنگاهبه  کنندگان()توزیع کارگزاران

کند، ن عرضه یفروشخردهبه بازار نگه دارد و  محصوالت را شدهینمع بیش از سقف کارگزار، اگر شودمی تعیین کاالها یدارنگه

مشمول جریمه و ممنوعیت فعالیت خواهد شد. این مکانیزم از پدید آمدن احتکار، نوسانات قیمتی کاهش عرضه در زمان و مکان 

 .کندمیخاص و ... جلوگیری 

معامالت و  یهاگزارش( همکاری و نظارت بر فعالیت بازار بورس کاال: بر اساس این قانون، شرکت بورس کاال موظف است 3

رت صوو یا به هفتگی و منظم جهت اعمال قانون به شورای رقابت ارسال نماید صورتبهمباحش مالی هر یک از فعاالن بازار را 

 ی باالدستی ارسال نماید.نهادهای نقض قوانین تدوین و به هاگزارشمستقل موارد اخالل در بازار را در قالب 

ار و اعمال نظارت کامل بر باز بایستمیشفافیت بازار: شورای رقابت از طریق راهکارهای قانونی و  جرائم( سیستم نظارت بر بازار 4

یدگی بازار رس یهابخشتوسط هر یک از  شدهاعالمتخلف  یهاگزارشبه  بایستمیرا بررسی کند، از طرف دیگر این شورا  جرائم

 و تشویقات الزم را انجام دهد. هایهتنبکرده و در صورت لزوم 
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ی کشورهااز کانال مراجع قضایی و دولت: در حال حاضر طبق تجربه دیگر  جرائمو  هامحدودیت( طراحی مکانیزم اعمال 5

 جرائمانین و بخش اعمال قو ترینمهمدر زمینه قوانین رقابت، هماهنگی بین نهاد نظارتی و قوه قضاییه  توسعهدرحالو  یافتهتوسعه

 جرائمدگی به رسی یهادادگاهدر قوه قضاییه و یا سازمان تعزیرات حکومتی، شعباتی از  شودمیدر ایران نیز توصیه  روینازاباشد. می

 و قوانین رقابت تشکیل گردند.

 اصلی تولیدکنندگان -2-2-5-2

اشند و رفتار رقابتی داشته ب لیدکنندهتوی هابنگاهبرای این بخش از بازار دو استراتژی فرض شده است، به این صورت که اگر 

ی و هامحدودیت ،خواهند شد و در صورت عدم رعایت قوانین مندبهرهتولیدی  یهامشوققوانین موجود را رعایت کننده از 

 است: شدهاشارهدر زیر  هامشوقو  هامحدودیتدر پی خواهند داشت. به برخی از  ییهامجازات

 هامحدودیت

و  یزنچانهاصلی به دلیل دارا بودن قدرت  تولیدکننده هایشرکت: کارگزاران() یفروشخردهتقیم در بازار ( عدم مشارکت مس1

ممکن است باعش ایجاد اخالل و نوسان در روند رقابت شوند، لذا برای  دستییینپاانحصاری باال، در صورت وارد شدن به بازار 

اصلی تولیدکننده وجود  هایشرکتبرای  خارج از بورس() یدستیینپااجازه ورود مستقیم در بازارهای  موردنظردستیابی به اهداف 

 ندارد.

کف میزان تولید و استفاده از قیمت بهینه: با توجه به میزان تقاضای داخلی برای هر محصول و همچنین برآورد اقتصادی  مقدار( 2

هزینه نهایی هر بنگاه، مقدار حداقل تولید و قیمت بهینه اقتصادی توسط شورای قیمت بهینه از طریق محاسبه درآمد نهایی و 

( قیمت جانشینی برای قیمت LMEی جهانی بورس فلزات لندن )هاقیمت، از طرف دیگر با توجه به باشدمی یانبقابلرقابت 

ین این تولیدی خود در یک کانال از حاشیه سود ببا توجه به ساختار  توانندیم تولیدکنندهی هابنگاه، شودمیبهینه در نظر گرفته 

 دو قیمت بهینه از طریق رفتار رقابتی سود خود را به حداکثر رسانند.

 بازارهایدر  توانندیممشارکت  یقراردادهااصلی، تنها از طریق  تولیدکننده هایشرکت: توزیع(کارگزار )های ( عدم مالکیت شرکت3

رت بازاری ممنوب از قد سوءاستفادهبزرگ تولیدی به دلیل جلوگیری  هایشرکتانتقال مالکیت به وارد شوند. هرگونه  دستییینپا

 .باشدمی
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، بهینه بودن بازارهای داخلی شدهطراحی یهامدلتقاضا داخل: هدف اصلی  تأمینخارجی در صورت عدم  بازارهای( عدم ورود به 4

متیازات رقابتی و استفاده از ا هاییتمزتولیدکننده اصلی به دلیل داشتن  هایشرکت، از طرفی باشدمیاز حیش قیمت و محصول 

 کنندهتولید هایشرکتداخلی انگیزه بسیار زیادی برای فروش محصول در بازارهای خارجی و صادرات دارند، اما مطابق این قانون 

نخواهند ا ر المللیینبت و فعالیت در بازارهای اجازه صادرا ،اصلی در صورت عدم رعایت قوانین رقابت و عدم پوشش تقاضای داخلی

 .داشت

 هامشوق

 هاییفخفتدر صورت رعایت قوانین مترتب بر بازار و دارا بودن رفتار رقابتی، از  تولیدکنندهی هابنگاه( بخشودگی و تشویق مالیاتی: 1

 .شوندمالیاتی برخوردار 

 یاالدستب بازارهای تولیدکنندگانالیل مختلف انگیزه برای صادرات در میان که اشاره شد به د طورهمان( امتیازات تجارت خارجی: 2

ت کامل که رفتار رقابتی و رعای تولیدکنندهی هابنگاهو گمرکی برای  یاتعرفه هاییتمعاف، به همین منظور باشدمیبسیار زیاد 

 است. شدهگرفتهقوانین را در پرونده خود داشتند، در نظر 

 هتولیدکنند هایشرکت یهادغدغه ازجملهجدید  هایگذارییهسرمامالی جهت  تأمینیالت مالی بهینه: ( دسترسی به تسه3

از  توانندیمشورای رقابت از امتیاز باالیی برخوردار هستند،  یبندرتبهکه در  تولیدکنندهی هابنگاه، برای حل این معضل باشدمی

 56مالی شرکت خود استفاده نمایند. تأمینجهت  ترینههزکمتسهیالت بهینه و 

 کارگزاران توزیع -3-2-5-2 

ت. این های تولیدکننده اسدستی و خرید عمده از شرکتیینپاهای صنایع نقش اصلی کارگزاران توزیع، تجمیع تقاضا شرکت

محصوالت  توانندیمساس آن کارگزاران باید در یک فضای رقابتی با دیگر کارگزاران با تولیدکنندگان وارد معامله شوند و بر ا

بازار،  عنوان بازیگران جدیدی عرضه کنند. کارگزاران توزیع بهفروشخردهیمت ق باهای کوچک متقاضی شده را به شرکتیداریخر

                                              

 

 پیشنهاد منابع مالی و راهکار های حمایتی ذیل مواد قانونی زیر قابل اجرا می باشد: 56

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت  38تا  35و  19، 12 یهاماده 
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 یاهحلراهحیش برخی از  یناز االزم جهت ورود به بازار و همچنین رعایت قوانین رقابتی را دارا باشند،  هاییزهانگ بایستمی

 از: اندعبارت هابنگاهاین  یهاالعملعکسمواجهه با 

 هامحدودیت

که در قسمت ابتدایی این گزارش بیان شد، به توافقات ارائه محصول در  طورهمان( عدم توافقات عمودی: توافقات عمودی 1

 تارهایرفجهت جلوگیری از  . با توجه به این بندشودمیمحصوالت گفته  ترگرانشرایط زمانی و جغرافیایی خاص جهت فروش 

 دیگر را نخواهد داشت. کنندگانتوزیع، هیچ شرکتی اجازه عقد توافقات عمودی با یررقابتیغ

برای افزایش قدرت خرید خود اقدام به ادغام  توانندیمکوچک  هایشرکتو  هابنگاهدرصد مالکیت:  10( عدم ادغام بیشتر از 2

 57.یردبرگدرصد از مالکیت هر بنگاه را در  10مالکیتی نبایست بیشتر از  یهاادغامکنند اما این 

چ ، هیدستییینپا بازارهایانحصاری در  رفتارهایجلوگیری از ایجاد  منظوربهدرصد سهم بازار:  20( عدم تصاحب بازار بیشتر از 3

 .باشدمیدرصد از سهم بازار را دارا ن 20بنگاهی اجازه تصاحب بیشتر از 

 یهاگزارشمربوطه به بورس کاال: تمامی فعاالن بازار موظف به ارائه  یهاگزارشلزامات انجام رفتار رقابتی جهت ارائه ( ا4

، رعایت نکردن این قانون به معنی تخلف از قانون رقابت باشندمیمالی خود به سازمان بورس  یهاحسابصورتو  خریدوفروش

 یمه خواهد شد.و عدم شفافیت تلقی شده و شرکت خاطی جر

یی که در بازار به دلیل عدم رعایت قانون رقابت دارای امتیازات پایین هابنگاههای دارای رتبه پایین: ( عدم اجازه فعالیت به شرکت5

 را در پی خواهند داشت. بازارهامنع ورود به  یتدرنهاتوسط شورای رقابت باشند، محدودیت فعالیت در بازار و 

 هامشوق

                                              

 

ازار شاره به میزان عددی سهم بمحدودیت قانونی در زمینه ادغام و انحصار در بازار با توجه به محدودیت قانونی مواد زیر قابل استناد می باشد البته در مواد قانونی ا 57

و  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 105ردیده است: ماده نشده است که در متن گزارش با توجه به تجارب بین المللی اعداد خاصی تعیین گ

 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار 48ماده 
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ذا برای ، لباشدمیارکان اساسی هر بازار رقابتی نبود موانع جهت ورود و خروج به بازار  ترینمهمرود و خروج به بازار: از ( تسهیل و1

ده ورود و خروج کاسته ش محدودکنندهاز قوانین  االمکانیحتفعال در صنعت،  هایشرکتایجاد انگیزه و همچنین مشارکت باالی 

 فراهم آمده است. هابنگاههمه  و شرایط مشارکت در بازار برای

صلی در بازار ا تولیدکنندگانمحصول توسط  بهینه در صورت عدم عرضه دستییینپای هابنگاه( تسهیالت جهت تجارت خارجی: 2

 خارجی نمایند. بازارهایخود از  یازموردنگمرکی اقدام به واردات کاالهای  هاییتمعافبا استفاده از  توانندیمداخلی 

 شدهیهعبتسود فعاالن بازار، این امکان  یهمسوسازایجاد منافع مشترک و  منظوربه: تولیدکننده( امکان تصاحب مالکیت شرکت 3

 ی باالدستی را در اختیار گیرند.هابنگاهبخشی از سهام و مالکیت  کارگزاراناست که در صورت دارا بودن شرایط الزم، 

ر فعاالن مبنی بر تخلف دیگ یهاگزارش تواندمی: در جهت پویایی شفافیت در بازار، هر بنگاه جرائم( امکان استفاده از منافع بازار 4

 58بازار را به بورس کاال ارائه دهد و پس از بررسی شورای رقابت در صورت صحت گزارشات از امتیازات مالی مختلف بهره گیرد.

ی هابنگاهمشارکت حداکثری  منظوربهید محصوالت: در این مدل جهت افزایش قدرت خر هاانجمنو  هاشرکت( امکان ادغام 5

برای ورود به بازار و افزایش قدرت  دستییینپا تولیدکنندگانو  هابنگاهاست که  شدهدادهاقتصادی هر صنعت در بازار، اجازه 

 .نموده و وارد بازار شوند یس کارگزار توزیعتأسبه و سندیکاهای صنفی اقدام  هاانجمنخرید، از طریق ایجاد  یزنچانه

 کنندگانتوزیعنحوه تعامل مستقیم تولیدکنندگان اصلی و  -2-3-5

 شدهطراحی هاییزممکانو  قراردادهاتوانند مطابق با فعاالن بازار می وریبهرهدر راستای ایجاد منافع مشترک و همچنین بهبود 

 یهاهادهنحتم تولیدکنندگان با ریسک افزایش قیمت  طوربهبازار را دارا باشند.  ییکاراتعامالت سازنده در جهت افزایش راندمان و 

، که در صورت بروز این نوب از نوسانات قیمتی میزان قیمت پرداختی باشندمیی داخلی و جهانی محصوالت مواجه هاقیمتتولید و 

ز قراردادهای توانند با استفاده اریسک، طرفین مبادله می پوشش منظوربهنیز در طول زمان متغیر خواهد بود.  کنندگانتوزیعتوسط 

 زمانی متفاوت به حداقل رسانند. یهابازهآتی، میزان زیان خود را در 

                                              

 

سهیل رقابت و منع انحصار، ماده ها          58 ست، با توجه به متن قانون ت شده ا شاره  شتر به بازار جرایم ا شده به منظور نظارت بی جازات  به بحش م 78-72ی در راهکار ارائه 
شنهاد م             ضمنی به بحش بازار جرایم دارد، لذا پی شاره  ست که این خود به نوعی ا شده ا شاره  ست و غلط ا شود با توجه به وجود  یهای افراد ارائه دهنده اطالعات نادر

 مجازات های قانونی، مشوق های قانونی نیز ذیل همین مواد قانونی برای ایجاد انگیزه افراد در نظر گرفته شود.
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ونی در وضعیت کن تولیدکنندگانمعضل برای  ترینبزرگجدید همواره  یهاپروژهدر  گذارییهسرمامالی جهت  تأمینمشکالت 

نجر به افزایش م تواندمی پربازده یهاپروژهدر  کنندگانتوزیعو  تولیدکنندگانمشترک بین  گذارییهسرماباشد، اقتصاد ایران می

 تولید و کارایی در بازار محصوالت شود.

از دانش  یریگهرهباصلی با  تولیدکنندگان روینازاباشد، ارکان تولید محصوالت معدنی می ترینمهمبحش تکنولوژی و فناوری جزو 

های تولید در بحش تحقیق و توسعه جهت کاهش هزینه گذارییهسرماتوانند با های خصوصی بخش توزیع میشرکت و تکنولوژی

 را تنظیم نمایند. خویش موردنظرقراردادهای  وریبهرهو افزایش 

نقطه نظرات  ((،7)پیوست ) ، مصاحبه و برگزاری پانل تخصصی خبرگاناز طریق، شدهطراحیبررسی عملی و اجرایی مدل  منظوربه

ته، نتایج در سه دس یبندطبقهنتایج این مطالعات با توجه به  ترینمهم. در ذیل به ی گردیدآورجمع موردبحشفعاالن بازارهای 

 است. شدهارائهبخش خصوصی، بخش دولتی و نهاد حاکمیتی 

 های صنایع باالدستی()شرکت عمده نظرات فعاالن اقتصادی بخش دولتی

 (انشرکت ملی مس ایری مشکلی وجود ندارد. )تقاضا و نیاز داخل تأمینهای تولیدکننده مدعی هستند که در کتشر 

 یهامانتضمبادله،  ینقد شوندگقدرت زیاد ) دارند. صادراتبرای  یانگیزه باالیهای تولیدکننده اصلی فلزات، شرکت 

 (خارجی و ... هایشرکتارزی از طرف 

 اردات و شدهتمامشرکت ملی مس در مقایسه با قیمت های تولیدکننده مانند شرکتتوسط  شدهارائهحصوالت قیمت م

 تر است.یینپا مستقیم

 دستی(یینپا)صنایع فعاالن اقتصادی بخش خصوصی  نظراتعمده 

  مالی و افزایش قدرت خرید در بخش خصوصی تأمینبستر مناسب جهت  یسازفراهمنیاز به 

 بلندمدتبر ادامه روند پژوهش جاری در  یدتأک 

  جهانی بازارهایبخش خصوصی جهت فعالیت در  هایشرکت یوانتناضعیف بودن و  بهاذعان 

 دولتی و حاکمیتی ینهادها

  اشاره به طرح بهین یاب اجرایی شده) یخصوص هاشرکتطراحی مکانیزم کنترل تقاضا بر اساس تقاضای واقعی جهت 

 (، معدن و تجارتارت صنعتتوسط وز 1391در سال 
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 آتی و ... یقراردادهامالی جدید همچون  ابزارهایبر نگرش نوین به  یدتأک 

 بر رویکرد قانونی و تدوین الزامات قانونی برای جلوگیری از انحصار یدتأک 

  مجوز و مشوق شرکت ملی مس برای افزایش  عنوانبهقانونی مانند برنامه توسعه پنجم و ششم  یهابرنامهاصالح

 صادرات

 تبیدجمال -3

 هادولتو  نگذارایاستسل اقتصاددانان، ئمسا ترینمهمجزو  یربازدکنترل انحصار از  هاییزممکانسیاست رقابت و همچنین ایجاد 

بررسی و ارزیابی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع  باهدفبوده است. در این پژوهش 

باالدستی و مقررات گذاری برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان انحصاری، بعد از بررسی صورت گرفته در فاز 

د در ایران جهت شناسایی نوب بازار و همچنین محاسبه زیان ناشی و فوال ینیومآلوممس،  بازارهایاول مطالعه که به تحلیل ساختار 

تخصیص  ،OECDو انجام مراحل اول تا سوم ابزارهای ارزیابی سیاست رقابت منتشره توسط سازمان  در این صنایع از انحصار

ابت، بر رق گذاریسیاستاز تجربیات سایر کشورها در زمینه  یمندبهرهداشت، در فاز دوم پژوهش با بررسی پیشینه موضوب و 

ذکور م بازارهایاساس منطق اقتصاد خرد و نظریه طراحی بازار به تبیین مدل جدیدی با کمترین مغایرت با شرایط کنونی 

موجود و ساختار فعاالن بازار، سعی شده است با کمترین دخالت در  هاییلتحلبا استفاده از  شدهارائهاست. در راهکار  شدهپرداخته

شود  رفتار رقابتی حمایت ،عرضه و تقاضا(، تنها از طریق وضع قوانین محیط بازار و چارچوب مبادالت رایجبازار )م نیروهای مکانیز

کنندگان( )توزیع کارگزارانبازار به سه جز اساسی تولیدکنندگان اصلی،  حلراهو میزان زیان ناشی از انحصار کاهش یابد. در این 

مذکور دارای تعاریف، وظایف و همچنین تعامالت  یهابخشاز این  هرکداماست که  شدهیبندطبقهرتی و نظااصلی و نهاد حاکمیت 

تقویت  رفتار رقابتی را یتوجهقابلدر این طرح به میزان  شدهیفتعر یکارکردها. باشندمی هامشوقو  هامحدودیتمتقابل در قالب 

جهت نزدیک شدن به دنیای واقع به خبرگان بازار ارائه و  شدهینتدو. نتایج مدل کاهدیمکرده و از قدرت انحصاری فعاالن بازار 

 ه( دردستی )خریدار خرد( و صنایع باالدستی )تولیدکننده عمدیینپاصنایع  مابین تعارض منافع دریافت شد. با توجه به هاآننظرات 

لزات اساسی ف تولیدکنندگانسیاسی  حمایتو  یزنچانهالی به دلیل قدرت با حاصل نشد، شدهارائهاجماعی روی مدل  پانل خبرگان

ر د تمایل به هیچ نظام رگوالتوریرا محدود کند، بسیار دشوار است و  هاآنهای بازار که رفتار یزممکانسازی یادهپامکان در ایران، 

ازار را یرگذاری در بتأثتوانایی ل پایین در عم یزنچانهندارند و از طرف دیگر بخش خصوصی به دلیل ضعف مالی و قدرت  بازار

 های مبتنی بر رویکرد طراحی بازار،روش پژوهش و همچنین پانل تخصصی خبرگان حاکی از آن است مرحله از نتایج این ندارند.



 یذارگو مقررات یباالدست یعمواد خام و صنا یانحصار یمقررات بازار در بازارها یمتنظ یراهکارها یابیو ارز یبررس رانته و کشاورزی معادن یع،صنا ،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران یانحصار یدکنندگاناز حقوق سازندگان در برابر تول یتحما یبرا

 

 

 
99 

 

 

ی رگوالتور از طریقبدون اعمال قدرت و دخالت مستقیم دولت  عمالًسازی ندارد و یادهپعلیرغم مزایای تئوریک آن، قابلیت 

تواند ارائه شد، می پژوهش در این آنچهشده مانند طراحی هاییزممکان یگردعبارتبهبه شرایط مطلوب دست پیدا کرد و  توانینم

مرحله،  در این آمدهدستبهخالت مستقیم دولت عمل کند. بنابراین با توجه به نتایج و د گذاریقانونمکمل در زمینه عنوان به

زارش است و بر اساس آن گ قرارگرفته مورداستفادهعنوان راهکاری جهت مقابله با انحصار ری مستقیم بهسازوکار رویکرد رگوالتو

 مرحله سوم و پایانی ارائه خواهد شد.
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 فصل سدو

 ت بیازر ا رفال آثیر ریفو زنحصیرسیایه بهظدابن بس ه س یس و ظیم م ررررزب برزت 

  ر اییبال رس، آلدر ی دو ا فدی  پ شیهی  ظیم م ررررزب ق مت ا رردزر ظدل د -1

 مقدمه -1-1

سیک دخالت محدود دولت در موارد ناکارآمدی نظام بازار     برخالفامروزه  صاددانان کال صارات،  شکل  ازجملهعقیده اقت گیری انح

 رههموا اقتصاددخالت دولت در است.  انکاریرقابلغوجود کاالهای همگانی، اطالعات نامتقارن و پیامدهای خارجی امری بدیهی و 

و  بوده است و از این منظر موافقان و کینزین ها(  هایککالس اصلی اقتصاد )   هاییانجرمناقشات اساسی مکاتب فکری و     ازجمله

شکست    در مواجهه با مواردبازار تسویه  مکانیسم  اقتصادی در ناکافی بودن   یتفکرهانقطه مشترک غالب  مخالفانی داشته است.   

در ادبیات  .باشاادمیتنظیم مقررات ، ها و افرادبر رفتار بنگاه یرگذاریتأث منظوربهاز انواب مداخالت دولت که  یکی .باشاادیمبازار 

اعمال قوانین و مقررات از سوی دولت و ضمانت اجرایی گذاشتن برای این  "است شدهیفتعر گونهینااقتصادی تنظیم مقررات به 

ستاندارد گذار به  توانیمکارکردهای دیگر نظام رگوالتوری از  59"قوانین سیم منابع کمیاب در بازار، رفع   در بازار، قیمت یا گذاری، تق

شاره کرد.  اختالف و داوری بین بازیگران بازار  صادی  ا ولت  شود که د هایی اطالق میبه محدودیت طورمعمولبهتنظیم مقررات اقت

شرکت    صمیمات  صنعتی تحت تنظیم مقررات قرار  ، کمیت و ورود به بازار و خروج از آن اعمال میها درباره قیمتبر ت کند. وقتی 

تنظیم مقررات  .شودوری و تخصیص منابع توسط نیروی بازار و فرآیندهای اجرایی دولت تعیین میگیرد عملکرد آن از لحاظ بهره

م بازار هایی سیست  اصالح ناکارایی در جهت د رفتارها را کنکه در آن دولت تالش میاست   اقتصادی  -در اصل یک مفهوم سیاسی   

 .هدایت یا تشویق نماید منافع عمومی و دستیابی به

 مقررات در بازارهای انحصار طبیعی تنظیم -2-1

شور در پیاده      گونهینادر  تنظیم مقرراتساختار نهادهای   ستگی به توانایی ک شورهای مختلف ب قررات سازی نظام م بازارها، در ک

. در برخی از این نهادها،   اند آمده مختلفی از مقررات گذاری در شاااکل و اهداف به وجود       یها روش ترتیب ینابه گذاری دارد و  

ها برای کساب ساود اقدام به کاهش    ساازد، تا به این طریق بنگاه را در ساط  معینی محدود می  هایمتق 60های پوشاشای  قیمت

                                              

 

59 Baldwin,1999 
60 price caps 
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که در این حالت بنگاه  شااودیممعینی در نظر گرفته  61اوقات نیز نرخ بازگشاات ساارمایههای عملیات خویش نمایند. گاهی هزینه

از:  دانعبارتتنظیم مقررات بهینه عمده برای ارزیابی یک نظام  یهامالک سااود معینی را برای ارائه خدمات دریافت خواهد نمود.

م مقررات تنظی، تولیدگذاری، ایجاد انگیزه برای کارایی در فعال در بازار انحصاااری برای افزایش ساارمایهی هابنگاهتوانا ساااختن 

 62.کنندگانعرضهو  تولیدکنندگانکاهش میزان تناقضات و اختالفات میان نوآوری و بهبود ایجاد  منظوربه

صرف  طورمعمولبه سود م  هابنگاهو  گذارانیهسرما  کهیدرحال، دهندمیترجی  قیمت پائین را  باال وکیفیت  کنندگانم با   را یعینمیزان 

دلیل شکست بازار در صنایع زیرساختی )همچون آب، برق، گاز،   ترینمهمانتظار دارند. در ادبیات اقتصادی  خود ایینههزتوجه به ساختار 

ست، که      صنایع ا ساختار هزینه این نوب  صار طبیعی   منجر به ایجادمخابرات(  صنایع به کمک   .گرددمیانح   گذاریمتقیدر این نوب از 

های اولیه باال برای ورود به بازار  وجود هزینه مساائله، ولی همچنان یافتدسااتبه کارایی در بازار  توانمیو وضااع مقررات  63بهینه دوم

نجر به شکست   م تواندتا تهدیدی ناشی از ورود رقبا وجود نداشته باشد. یکی دیگر از دالیل دیگر که می    شود میصنایع باعش   گونهینا

ست. ارائ   هایبنگاهاین صنایع و بقیه   هاییتفعالار در صنایع زیرساختی شود، وجود خاصیت مکملی بین      باز ه خدمات اقتصادی ا

ضا برای طیف گسترده     یاشبکه  سایل ارتباطی مختلف   ای از محصوالت در بازار می زیرساختی باعش افزایش تقا شود، همچون و

سعه   یجهدرنتدر بخش مخابرات، لوازم برقی و گازی که  ضا قرار می      یهاشبکه تو شتر مورد تقا سی بی ستر س د وی دیگر گیرند. از 

یر این مسااتقیماً تحت تأث هاآنو تابع هزینه  نمایندیمنهادهای تولید اسااتفاده  عنوانبههمه صاانایع دیگر، از صاانایع زیرساااختی 

اساات.  64«کاالهای شااایسااته»به مفهوم  اساات. سااومین دلیل شااکساات بازار در صاانایع زیرساااختی مربوط یباالدسااتصاانایع 

صرف  ست مقادیر کمتری   م ضاً ممکن ا ست س  ازآنچهکنندگان بع صرف کنند. عواملی همچون   گذارانیا انتظار دارند، از یک کاال م

ست س فقدان اطالعات،  سی عام   هاییا ستر در  یسودده د توانمی کاالها و خدمات تولیدی سازی یرهذخو عدم امکان  65خدمات د

 زار را تحت تأثیر قرار دهد.این با

 

                                              

 

61 Rate of return 
62 Young, 2001 
63 second – best pricing 
64 Merit goods 
65 universal Service obligation 
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 گذاریاهداف اصلی تنظیم مقررات قیمت -1-2-1

 اهداف مالی -

گذاران  رمایهو س  تولیدکنندگانگذاری یکی از اهداف اصلی تأمین و تضمین درآمد کافی برای   قیمت یوهش که گفته شد در هر   طورهمان

 است که در قبل به آن پرداخته شد.

 کارایی اهداف ایجاد -

سب    1کانال  سه از وری موجب افزایش بهره گذاریمقررات قیمت صیص منا شدن   یرپذانعطاف( 3وری عوامل تولید ( بهره2( تخ

 تولید خواهد بود.

 اهداف ایجاد تعادل -

 یگردارتعببهاساات  کنندگانعرضااهو  کنندگانمصاارفمشااتری: مربوط به توزیع حقوق بین  – تولیدکنندهالف( تعادل حقوق 

ب، حقوق تضمین سود مناس    ازجملهحاصل شود    کنندگانتولیدگذاری باید به نحوی باشد که باعش شود ضمن آنکه منافع    قیمت

 تنوب و بهبود خدمات را نیز حاصل کند. ازجملهکاربران 

صل    کاربرکاربربهب: تعادل حقوق  ضوب مربوط به توزیع منافع حا ست. نمونه  صورت به: این مو ای از آن عادالنه در بین کاربران ا

 .است اوج یرغگذاری زمان اوج و قیمت

 66ابزارهای تنظیم مقررات -3-1

دار ها از طریق ابزارهای قیمت، مقها توسط دولت بر تصمیمات بنگاه  به مبحش اعمال محدودیت یطورکلبهاقتصاد تنظیم مقررات  

سیعی از اعمال   پردازد. اگری ورود و خروج میو نحوه شامل گروه و صمیمات بنگاه  هایتدحدومچه تنظیم مقررات  د توانها میبر ت

و  «مقدار»، «قیمت»از:  اندعبارتشوند  اساسی که معموالً توسط نهادهای تنظیم مقررات استفاده می     کنندهکنترلباشد، سه ابزار   

                                              

 

66. Viscusi, W. Kip; Harrington, Joseph E; Vernon, John M.; Economics of regulation and antitrust. Cambridge, 
Mass. MIT Press, 2005 
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گاه   » عداد بن های کنترلی می «ها ت م   . از دیگر ابزار به اع یت بر روی    توان  حدود یت محصاااول  »ال م غات »، «کیف و  «تبلی

 اشاره کرد. «گذاریسرمایه»

 کنترل قیمت -1-3-1

شخص ، هایمتق صرف      کنندهم ضای م ضه تولیدکنندگان و همچنین میزان تقا ست.  نهایی میزان عر داکثر ح منظوربهکنندگان ا

ها های متحمل شده برای تولید آن باشد. این هزینه  ینههز کنندهمنعکسبایست  رفاه جامعه قیمت یک مکان یا خدمت می یساز 

ستقیم  بایست هزینه می تنهانه ست به دلیل ت  را پوشش دهد بلکه هزینه  یدکنندگانتولهای م ستقیم که ممکن ا ولید آن های غیرم

سوی دیگر       شود )مانند آلودگی( نیز پوشش دهد. از  شرایط  می هایمتقمحصول بر دیگران تحمیل  ست  ضا را نیز م  بای نعکس تقا

بایسااات باالتر از قیمت کاال یا خدمتی باشاااد که تمایل به نمایند. قیمت کاال یا خدمتی که تمایل به پرداخت آن باالسااات، می

ان کنندگیک کاال یا خدمت خاص، مصاارف حداکثر کردن منافع اجتماعی تولید و مصاارف منظوربه. تر اسااتپایین پرداخت آن

 اندعبارت گذاریقیمتبرخی از اهداف بایست هزینه تولید یک واحد اضافی را بپردازند که این همان هزینه نهایی تولید است.    می

 از:

 یک بازار رقابتی وجود ندارد. کهیهنگامبه تعادل رساندن بازار حتی در  یگردعبارتبه؛ و تقاضاشکل دادن ارتباط بین عرضه  -

 گذاری است.دیگر اهداف قیمت ازجملههای ارائه خدمات د و پوشش هزینهکسب درآم -

ه و مصرف بهین  شده ارائهبرای انتخاب از بین خدمات مختلف  هاآنانتقال اطالعات به مشتریان در مورد خدمات مختلف و دادن امکان به   -

 نیاز مشتریان. بر اساس شدهارائهخدمات 

زمینه را برای ارائه خدمات   شااود آن اساات که گذاری دنبال میاز ارائه یک ساایسااتم قیمت  یتدرنها آنچهزمینه برای رقابت؛  یاکردنمه -

 د.باشگذاری اولین گام برای رسیدن به چنین هدفی میبا فرض کارایی بازار رقابتی، قیمت چراکهرقابتی فراهم آورد و  صورتبه
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 کنترل مقدار تولید یا خدمات -2-3-1

بازار اعمال        یجا به در بسااایاری از مواقع رگوالتور   فاده از ابزارهای کنترل قیمتی از ابزارهای غیر قیمتی را در  ید  یماسااات  .نما

در بخش مالی  67نام برد. مقررات گذاری مقدار توانمی ضدانحصار  از قوانین محدودیت ماهیگیری و شکار یا قوانین   مثالعنوانبه

بانکی بین ایالتی را ممنوب نموده بود. )داشااتن  هاییتفعالطوالنی  یهاسااالا مقررات بانکی، برای نیز مرسااوم اساات. در آمریک

 مثالًد؛ هستن یتمحدودمختلف دارای  هایینهزم درتجاری برای فعالیت  یهابانکبسیاری از کشورها،  ( درشعبه در چندین ایالت 

 .68خاص یهاگروهیا ممنوعیت وام دادن به  در مستغالت یا قرض کردن از منابع خارجی گذارییهسرما

 ورود و خروجکنترل  -3-3-1

برای مثال در  باشد.بازار می 69وریها )و همچنین قیمت( از متغیرهای اساسی در تعیین کارایی تخصیص و بهرهکنترل تعداد بنگاه

تواند ورود در سااطوح مختلف می .70گرددوری کل میصاانعت آهن و فوالد در چین آزادی در ورود و خروج منجر به افزایش بهره

 کنترل شود:

 گیرد.گذاری خدمات عمومی انجام میمقررات عموماً درکه  طورهمانهای جدید به صنعت کنترل شود الف( ورود بنگاه

های تحت مقررات گذاری موجود را نیز    تواند ورود بنگاه  گذار همچنین می های جدید، نهاد مقررات    در کنار کنترل ورود بنگاه   ب(

 .ها را محدود سازدافزایش وسعت فعالیت یگردعبارتبهتحت نظارت قرار دهد؛ 

از کشور یا   مناطق و نواحی خاصی  دیگریانببه. تواند کنترل ورود بنگاه به نواحی جغرافیایی خاص باشد شکل دیگر کنترل، می  ج(

اینجا این   گذاری نماید. هدف مقررات   ها به نواحی دیگر جلوگیری می  نماید و از ورود بنگاه   منطقه را برای فعالیت بنگاه تعیین می    

                                              

 

67. Quantity Regulation 
68 laporta, 2000 
69 Allocative and productivity Efficiency 
70 Huang, J., Liu, C., Lü, D., & Li, X. (2015). Industry regulation, competition, and the dynamics of productivity 
growth: evidence from China ’ s iron and steel industry. 
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ردم عداد زیادتری از مکنندگان را نسبت به وضعیت بازار آزاد تحت پوشش قرار دهد و به ت   تری از مصرف است که مجموعه وسیع  

 نماید. یرسانخدمات

 

 کنترل متغیرهای دیگر -4-3-1

ها نگاهواض ، ب  طوربهاساس اقتصاد تنظیم مقررات محدود ساختن رفتار بنگاه از طریق قیمت، مقدار و کنترل ورود و خروج است.     

صمیم  سیار دیگری نیز دارند که یکی از  متغیرهای ت ست. نهاد مقررات    هاآنگیری ب ست  گذار ممککیفیت محصول یا خدمت ا ن ا

صادی        ضع نماید. برای کنترل هر متغیر، عوامل و فعاالن اقت صول و ستانداردهایی برای اطمینان از کیفیت خدمت یا مح حداقل ا

سیر باید در مورد آن متغیر و نوب محدودیت ضوب       های بر آن تف شند؛ که این مو شته با سانی دا مقدار  در مورد قیمت وو تعریف یک

ست، ولی کیفیت معموالً      شفاف ا شن و  ست  یفتعرقابل یسادگ بهرو سخ بنابراین رگوالتور معموالً محدودیت، نی تی را برای های 

کند. اعمال محدودیت بر تبلیغات کاالها و خدمات خاص سااالم بودن و امنیت( اعمال نمی یرازغبه) کیفیت محصااوالت و خدمات

ن در همچنی های عمومی است. گردد که نمونه بارز آن، محدودیت تبلیغ سیگار در رسانه  ز کشورها و بازارها اجرا می نیز در بعضی ا 

ایند. نمها اعمال محدودیت میکنندگان، نیز دولتمصاارف خوردن یبفرمورد محتوای تبلیغات و برای جلوگیری از ضاارر، زیان و 

اسااات. برخالف دیگر متغیرهای  "گذاری بنگاهسااارمایه"گرددررات کنترل میمتغیر دیگر که گاهی توساااط نهادهای تنظیم مق

 گردد.گذاری دخالت دولت در فرآیند تولید قلمداد میگیری این نوب مقرراتتصمیم

ا به تنه تنظیم مقررات یابزارهادر این تحقیق، از میان  موردمطالعه یبازارهابودن صنایع باالدستی و   بریهسرما با توجه به ماهیت 

سی و   ست. در رابطه کنترل قیمت،   شده پرداختهو میزان تولید  گذارییمتق یساز مدلبرر لفی بر مخت گذاریقیمت هاییتئورا

ساس   ستفاده قابلگوناگون  یارهایمعا شند می ا شنهادی  با ست از ترکیب      شده ارائه، که در مدل پی شده ا ختلف م معیارهایسعی 

ست پیدا کرد.     رابطه جهت ترینینهبهبه  هامدل صنایع مس، آلومینیوم و فوالد د سیاری برای  ب یهاروشتبیین کنترل قیمت در 

 است: شدهاشاره هاآنکنترل قیمت و تعیین قیمت بهینه در ادبیات اقتصادی وجود دارد که در ذیل به برخی از 
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 در شرایط وجود اطالعات کامل 71تنظیم و مقررات قیمت -4-1

در صورت وجود انحصار قانونی )انحصار طبیعی(،      شود یمدر ادبیات نظری سنتی در مورد تنظیم قیمت انحصارات طبیعی، فرض   

سازمان نظارتی وظیفه   صار طبیعی   یهابنگاه را بر عهده دارد. گذاریقیمتیک  صادی     یطورکلبهانح صرفه به مقیاس اقت دارای 

 کردن از موضوب کارایی در تولید، سعی در حداقل کردن نظرصرفو  متوسط نزولی ن تابع هزینهبا دارا بود هابنگاهو این  باشندمی

  اریگذقیمتتولید و ساااط  تولید دارند. بر این اسااااس، ادبیات سااانتی در مورد  یهانهادهمربوط به فناوری، قیمت  هایینههز

دارد. این قوانین بر روی ایجاد  یدتأک، 72بهینه دوم ریگذاقیمتانحصااارات طبیعی بر مسااائل هنجاری مرتبط با توسااعه قوانین   

انحصاری تمرکز دارند. تمرکز ثانویه ادبیات نظری   هابنگاه( برای درآمد کلسر )برابری هزینه کل و  محدودیت بودجه نقطه سربه 

صار   در مورد تنظیم مقررات  ستند و قابلیت   برسرمایه خدماتی نظیر برق که  گذاریقیمت، بر ضدانح شد یمذخیره ندارند، ه . در با

صوالت در طول روز متغیر       هایفعالیتاین نوب از  ضای مح صادی، تقا شد میاقت ست می گذاریسرمایه و میزان  با سخ  بای گو پا

صرف  ساعات اوج و غیر اوج م  صورت بهدوگانه تولیدات  گذاریقیمتبر  یدتأکتقاضای ساعات پیک محصوالت باشد، لذا قوانین      

یمت  )ق گذاریاست س برای انحصارات طبیعی، در ادبیات سنتی فرض بر آن است که     73گزینه بهینه اول گذاریقیمتدارند. در مورد 

. هدف باشاادمیتقاضااای محصااوالت دارای اطالعات کامل   هاییژگیوانحصاااری و  یهاشاارکت هایینههزگذار( در مورد 

ست س  سبت     گذاریقیمتبطه با در را گذارییا ستوری حداکثر کردن مجموب مازاد رفاه جامعه با توجه به وجود اطالعات کامل ن د

 74(2007. )جاسکو،باشدمیانحصاری  یهاشرکتبه 

 75بویتکس -رمزی گذاریقیمتخطی بهینه:  یهامتیق -1-4-1

صاد  یهابخش سایر  در اول بهینه بودن شرایط  اگر که شود یم ثابت نظری لحاظ از شد،  اقت  حداکثر به را رفاه آنچه برقرار با

 به رفاه اضافه  شود،  برقرار نهایی هزینه مساوی  قیمت، اگر که معنی است. به این  76نهایی هزینه گذارییمتق روش ،رساند یم

صرف مازاد  مجموب معنی ست  حداکثر در تولیدکننده مازاد و کنندهم شکل  ولی .ا ست  گذارییمتق شیوه  این م  در که این ا

                                              

 

71 Pricing Regulatory 
72 Second-best pricing 
73 First-best pricing 
74 Joskow 
75 Ramsey-Boiteux 
76 Marginal cost pricing 
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سد یم حداکثر به روش این قالب در رفاه صورتی  صاد  دیگر یهابخش پارتو در بهینه شرایط  تمام که ر شد  شده ینتأم اقت  .با

صاد  نظریات شان  خاطر خرد، اقت صارگر  سازد یم ن  تعیین آن تولید نهایی هزینه از باالتر را کاالیش قیمت دارد تمایل که انح

 این بر اساس  .یابدیمکاهش  سودش  صورت  این غیر در چراکه کند، عرضه  کاال رقابتی حالت به نسبت  مقادیر کمتری و کند،

 رقابتی شرایط  دارای که دهد قرار تولید نهایی هزینه را برابر خود کاالی قیمت که نمود وادار را بنگاهی توانیم وقتی نظریات

 .باشد

ستند  گذارییمتق از هایییوهش  اعمال به ناگزیر ،ییهابنگاه چنین بنابراین،  نیز را اجتماعی رفاه زیان دهی، ضمن عدم  که ه

 سر سربه  نقطه در بنگاه کهیطوربه است،  بودجه قید یک کردن اضافه  شود یمپیشنهاد   که یحلراه منظور این به .نماید حداکثر

 توجه با« دوم بهینه هاییمتق»نام  به را هایمتق از بهینه مجموعه یک باید مقررات کنندگانینتدو دیگر، به بیانی .گیرد قرار

. اندشاادهرمزی معروف  هاییمتقبه  هایمتق(. این نوب 1393کاظمی و همکاران،  نمایند. )پور تعیین سااری به ساار قید به

 نیازمند همچنین و کندیم صدق  انحصاری باشد،   شرایط  دارای صنعت  که خاصی  شرایط  در تنها بویتکس-رمزی گذارییمتق

ست  نهایی هزینه رقم سبه  برای .ا شش  همچنین و نهایی هزینه از اطالب قیمت رمزی محا ضا  قیمتی یهاک  ضروری  تقا

 :باشدمی محاسبهقابل. قیمت رمزی بر اساس منطق اقتصادی از فرمول زیر باشدمی

Pi = MCi(qi)
(1 + λ)εi

(1 + λ)εi − λ
 

 

ضا و     εi،میزان تولید qiهزینه نهایی، MCiقیمت بهینه رمزی، Piدر رابطه باال، شش قیمتی تقا ضریب الگرانژ تابع حداکثر    λک

ه اجتماعی نزدیک شده و میزان رفا هابنگاهبه هزینه نهایی  گذاریاستستوسط  شدهیینتع. در این حالت قیمت باشدمیسازی سود 

 .شودیممعادل بازار رقابت کامل 

 بهینه یرخطیغ یهامتیق -2-4-1
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شد می 77شکل از تبعیض قیمت درجه دوم  ترینیعشا ، یرخطیغ گذاریقیمت کاال و خدمات با میزان  گذاریقیمت کهیطوربه با

، شود یمبرای یک محصول یا خدمات پرداخت   کنندگانمصرف ، یعنی قیمتی که توسط  باشد میمرتبط  کنندگانمصرف تقاضای  

شتر مطالعات نظری در مورد      هاآنبه مقادیر خریداری  ست. بی سته ا ست   یدوبخش  یهاتعرفهمتمرکز بر  یرخطیغ یهایمتقواب ا

. باشد یمکه شامل یک بخش هزینه ثابت )بدون در نظر گرفتن میزان تقاضا( و یک بخش هزینه متغیر )متناسب با میزان تقاضا(     

رط شدارای کشش قیمتی تقاضا متفاوت از یکدیگر، دو  کنندگانمصرفقدرت انحصاری( و توانایی تشخیص  ) یبازاروجود قدرت 

ست تبعیض قیمت         سیا ستفاده از  سی ا سا شد میا ص     تواندمی غیرخطی گذاریقیمت. با ساختار انحصاری یا انح ار در بازارهایی با 

، استفاده از مدل تعرفه دوبخشی و تنظیم قیمتی نزدیک به هزینه نهایی،   انحصار کامل  بازارهایدر  چندجانبه کاربرد داشته باشد.  

. در گرددیمتخصااایص و افزایش مجموب رفاه طرفین بازار    ، موجب کارایی در  غیرخطی گذاری قیمت  یها مثال یکی از  عنوانبه 

 :شودیمکه دو نرخ اعمال  شودیمفرض  یدوبخشمدل تعرفه 

C(X) = {
P1X 0 < X < X∗

(P1 − P2)X∗ + P2X X > X∗} 

P1)ادلمع ایینههز ساانگین یهاوامو گیرندگان  P1Xمطابق با ایینههز 78کوچک یهاوامدریافت  متقاضاایان − P2)X∗ +

P2X ساس حد   یبندطبقه، که معیار پردازندیم ستانه افراد بر ا شد می ∗Xمقدار یاآ و مقداری همواره  P1. تعرفه گروه اول معادلبا

شد میثابت  ، تعرفه گروه دوم معادلبا
(P1−P2)X∗+P2

X
شد می  سته به   با را به همراه  Xکه عالوه بر جزء ثابت مقداری متغیر و واب

شی، تعرفه کل که   یاتعرفهدارد. در نظام  ضم دوبخ سازی منافع هر دو گروه در بازار   کنندهینت شد میحداکثر  زیر  صورت به، با

 :باشدمی یفتعرقابل

T∗ = (P1 − P2) [1 −
X∗

X
] 

                                              

 

ه مشااتری ک در تبعیض قیمت نوب دوم یا قیمت گذاری غیر خطی، مشااتری با یک الگوی قیمت غیر خطی رو به رو اساات. قیمت واحد کاال بسااته به تعداد کاالیی  77
کند؛ ولی هر مشتری با الگوی قیمتی مشابهی روبه رو خواهد بود. آشناترین مثال این نوب تبعیض قیمت تخفیف روی قیمت کاال در  کند برای وی تغییر میاری میخرید

 .انجام شد 1976در سال  است. پژوهش دقیق تر در مورد تبعیض قیمت نوب دوم و استخراج الگوی قیمت بهینه اولین بار توسط اسپنسخرید فلّه
های محدود و باشد که به طور معمول برای تأمین مالی نیاز ( میSmall Business) ها در مقیاس کوچککاروهای مربوط به کسب های کوچک، واممنظور از وام 78

 شود.ها استفاده میکاهش هزینه
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ست س در رابطه باال،  سوق دهد، همچنین تعرفه بهینه     تواندمی ∗Xاز طریق تعیین حد بهینه گذاریا سمت رقابت کامل  بازار را به 

ه متناوب بازار از کمترین تقاضا ب طوربهو  دهدیمنهایی میل  هایینههزدارای ویژگی است که قیمت نهایی را به سمت  یدوبخش

 (2016، 79)میچیس .شودیمسمت بیشترین تقاضا تسویه 

 80بارکیپ گذاریقیمت -3-4-1

ن ذخیره کرد و تقاضاااا برای ای توانینمتلفنی را  یهاشااابکهبسااایاری از خدمات عمومی مانند توزیع و تولید برق، توزیع گاز و 

ست   شد. ذات این خدمات   فصل بهفصل و  روزروزبه، ساعت بهساعت خدمات ممکن ا  یهاینههزبوده و دارای  برسرمایه متفاوت با

ستهالک  ونقلحملباالیی همچون  سک بازده  ، ا شند می گذاریسرمایه و ری ضا دارای جریان   کهیهنگام. با شد،  یاچرخهتقا  با

ستیابی به  باریکپ گذاریقیمت ضا و   موجب تعدیل چرخه باریکپ گذاریقیمتنهایی را فراهم کند.  گذاریقیمت، راهی برای د تقا

در  ییجوصاارفهتقاضااای پیک باعش کاهش مصاارف و  یهادورهباال در  گذاریقیمت، شااودیمتولید  هاییتظرفبهبود کارایی 

. گرددیمبالقوه  هاییتظرفزمانی که تقاضاا کم اسات، باعش تشاویق اساتفاده از      تریینپا هاییمتق کهیدرحالشاود،  هزینه می

اتی عملی هایینههزو  از افزایش تقاضااای پیک شااامل هزینه افزایش ساارمایه  متأثرافزایش عرضااه  بلندمدتنهایی  هایینههز

نهایی اجتماعی برای افزایش عرضااه از کانال افزایش تقاضااای پیک،  هایهزینه. بر این اساااس، شااودیم یبرداربهرهساااخت و 

سیار باالتر از   ساس مدل         هایهزینهب ست. بر ا ضای غیر پیک ا ضه از کانال افزایش تقا ، باریکپ گذاریقیمتنهایی افزایش عر

پایین  هاییمتقباال باشد و   نسبتاً  بایست میاست،   اییهسرما باالی عملیاتی و  هایهزینه کنندهمنعکس کهییازآنجاقیمت پیک 

. برای مثال فرض کنید برای تولید برق تنها دو هزینه نهایی اجاره باشااادمیهزینه نهایی عملیاتی پایین   دهنده نشاااان یک پ یرغ

مساااوی میزان ساارمایه  ترکوچک بایسااتمیقاضااا در هر دوره زمانی ( وجود دارد. تCE( و هزینه نهایی عملیاتی )CKساارمایه )

 باشد. شدهاستفاده

qD ≤ KqN ≤ K 

سبه   ست  یکافبهینه در دوره زمانی پیک و غیر پیک، تنها  هاییمتقبرای محا ست بهتابع الگرانژ  ا ض  آمدهد ا و قیود از توابع تقا

 باال را حداکثر نمود:

                                              

 

79 Michis 
80 Peak-Load Pricing 
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L∗ = S(qD) + S(qN) − CKK − CE(qD + qN) + λD(K − qD) + λN(K − qN) 

جهت  مورداستفاده میزان سرمایه   Kتوابع عرضه برق در روز و شب و    S(qN)و S(qD) در تابع ماکزیمم سازی باال، به ترتیب 

، در حالت اول میزان قیمت برق در ساااعات پیک باشاادمی قبولقابلباال دو حالت از جواب  سااازیینهبه، در باشااندمیتولید برق 

ه و هزینه نهایی عملیاتی و قیمت برق در ساااعات غیر پیک تنها برابر هزینه نهایی عملیاتی برابر با مجموب هزینه نهایی ساارمای

و دارای  گیردیمصااورت « 81محصااوالت مشااترک» صااورتبه. در حالت دوم تولید برق در ساااعات پیک و غیر پیک شااودیم

ضاهای برابر )  qDتقا = qN )شند می ستخراج  با ساعات اوج و غیر او  هاییمتق. ا ستیابی به    بهینه  صرف از رابطه باال، د ج م

 .کندیمحداکثر رفاه اجتماعی را تضمین 

 اطالعات محدود باوجودتنظیم و مقررات  -5-1

صار طبیعی فرض   گذاریقیمتکه بیان گردید، در بحش  طورهمان ست س که  شود یمبهینه برای بازار انح العات دارای اط گذاریا

انحصاری سعی در تغییر و یا تحریف اطالعات خود در  یهابنگاه درواقع. اما باشدمی هاشرکتو تقاضای   هاینههزکامل نسبت به  

شان دادن   ست س دارند و  هاینههزجهت باالن صوالت       ایینههز هاییژگیوذاتی از  طوربه گذارهایا ضا مح  و عملکردشرکت، تقا

مایند که اعالم ن گذاریاست س است اطالعات نادرستی را به    انحصاری ممکن  یهاشرکت اطالعات دقیقی ندارند.  هابنگاهمدیریتی 

 ندهاییفرآتدوین  ینهدر زماخیر بساایاری از کشااورها  یهاسااال. در کندیمو تنظیم بازار را مختل  یگذارقانوناین عمل فرآیند 

ماتی انجام         قدا ند دادهنظارتی جهت بهبود اطالعات ا آمریکا برای ایجاد یک شااابکه اطالعاتی،         متحده یاالت ا، برای مثال در  ا

ست س  صنعت         گذارییا سابداری برای هر  ستم یکپارچه ح سی ست.  گرفتهشکل مربوط به ایجاد  سابداری      ا ستم ح سی ، در این 

 کنندهیمتنظ یهاسااازمانمالی به  تأمین یابزارهاو  هایاتمال، هاییدارا، هاینههز ینهزم در هاشاارکتگزارش دهی  یهاپروتکل

 ایهیزممکانو  یندهافرآ، در این بخش به گذارییاسااتساااساات. با توجه به وجود عدم اطالعات کامل در بحش  شاادهیهتعبازار ب

 .شودیمپرداخته  83«نرخ بازدهی»و  82«هزینه خدمات»تنظیم  ازجملهاطالعات محدود  باوجودتنظیم بازار 

 تنظیم و مقررات نرخ بازدهی -1-5-1

                                              

 

81 joint products 
82 Cost of service regulation 
83 rate of return regulation 
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ستم برای تنظیم     سی ست که         هاییمتقتنظیم مقررات نرخ بازده یک  صلی این ا ست. فرض ا صاری تحت نظارت دولتی ا انح

تی رقاب کامالًمشااابه بازار  هایقیمتتولید و بازده ساارمایه داخلی، مجبور به ارائه  هایهزینهانحصاااری جهت پوشااش  یهابنگاه

بودن در بلندمدت و مقاومت در برابر تغییرات شااارایط داخلی  باثباتعمده به دلیل  طوربه. مقررات تنظیم نرخ بازدهی باشاااندمی

ستفاده شرکت   وسانات  ن باوجود، ولی شود یمقرار گرفت. این نوب مقررات مانع از ایجاد انحصارها با توانایی کسب سود باال     موردا

شرکت     صادی  شرکت کمک  هانرخ، این هابنگاهاقت س س کنند. هدف تنظیم نرخ بازدهی برای  قادر به حفظ ثبات مالی   گذارتیا

شرکت      سود بالقوه یک  سطوح مختلف قیمت در  صرف حمایت از  منظوربهارزیابی اثرات  ست ک    کنندگانم ست، این در حالی ا ه ا

نرخ  ی ارزیابی. براکنندیمخود را دریافت  گذاریسرمایه در بازار انحصاری نرخ عادالنه بازده   گذارانیهسرما اطمینان حاصل شود   

 .شودیمزیر استفاده  معیارهایبازده مناسب 

سمت    سرمایه کافی از   یاگونهبهمقررات دولتی در این زمینه باید  دارد. یدتأک گذارانیهسرما الف( معیار اول نرخ بازدهی به جذب 

حمایت کند.  کنندگانمصارف از  زمانهمجلوگیری و  هابنگاهاز ساوءاساتفاده از موقعیت انحصااری     نرخ بازدهی را تعیین کند که

پایین، موجب از بین بردن انگیزه       یها نرخ یار  یه   بازده بسااا ما بازار   گذاری سااار مات      تأمین و  گرددیمدر  خد  یاز موردنکاال و 

 .سازدیمرا با مشکل مواجه  کنندگانمصرف

ست س ب( معیار دوم که  ست می گذاریا صرفی افراد به تولیدات         بای ستگی م شد، میزان واب شته با تحت  یهابنگاهبه آن توجه دا

 هایزینههطوری تعیین شوند که   بایست میبازدهی  یهانرخو  هایمتق، در صورت وابستگی زیاد به محصوالت    باشد میکنترل 

 .شود حفظرا پوشش دهد تا امنیت عرضه  هابنگاهنهایی 

در عرضااه  اتثب منظوربه به آن توجه داشااته باشااد. بایسااتمی گذارقانونی اساات که معیارهایبنگاه از  تبلندمدج( ثبات فعالیت 

 آینده بنگاه انحصاری را نیز در نظر بگیرند. یاندازهاچشم بایستمی گذارانیاستس، بلندمدت

سرمایه الزم جهت ادامه فعالیت بنگا   طوربهد( تعیین نرخ بازدهی منصفانه که    تأمیند را جدی هاییهسرما ه و انگیزه ورود یکسان 

 .باشدمی گذارقانونتنظیم نرخ بازدهی توسط  معیارهایاز دیگر  کندیم

 برای محاسبه نرخ بازده داخلی بهینه از رابطه زیر استفاده نمایند: توانندیم گذارانقانون

R = (B × r) + E + d + T 
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( نرخ پایه: B) کامل پوشااش دهد. طوربهخود را  هایهزینهالزامات درآمدی: مقدار درآمد انحصاااری بنگاه تا  (Rدر رابطه باال: )

 تأمینعملیاتی: هزینه  هایهزینه( E) ( نرخ بازدهی بهینه مجاز،rمقدار ساارمایه و دارایی بنگاه انحصاااری جهت ارائه تولیدات. ) 

 .باشدمی( هزینه مالیات T( هزینه استهالک و )d، )مدتکوتاهدر  استفادهموردسرمایه و نیروی کار  ازجملهمنابع مالی 

 84جانسون-مدل آورچ -2-5-1

صارگر   یراتتأثارزیابی اولیه تحلیل  منظوربهاین مدل  ست  شده ینتدوبالقوه تنظیم نرخ بازدهی در رفتار انح در این مدل فرض  .ا

سود خود         شود یم سازی  ضمن دارا بودن تولید نئوکالسیکی اقدام به حداکثر  اجاره  . در این مدل هزینهنمایدیمبنگاه انحصاری 

 Lنرخ دستمزد،   wتقاضای کاالی بنگاه انحصاری،    D(q) . در تابع سود بنگاه، باشد میسرمایه یک و نرخ استهالک نیز صفر    

 .باشدمیرمایه میزان س Kنرخ اجاره سرمایه و  rنیروی کار، 

 π = D(q)Q − wL − rK 

مساااوی  تربزرگ تواندمی. میزان نرخ بازده قانونی کندیم هایمتقاز کانال ابزار تنظیم نرخ بازده، اقدام به کنترل  گذاریاسااتساا

متغیر شرکت شامل هزینه نیروی کار  هایهزینه باشد. (rm) ( و کمتر از نرخ بازده داخلی انحصارگرrمیزان هزینه اجاره سرمایه )

(wL و )هایهزینه  ( سرمایهrK )ذارگیاستس. در این مدل شودیممنتقل  هایمتقنظارت به  گونهیچهخودکار و بدون  صورت به  

. از حل  کند یمبدون دارا بودن اطالعاتی نظیر تابع تولید بنگاه، هزینه و تقاضاااا و تنها از طریق نرخ بازده اقدام به کنترل بازار              

 :باشدمی محاسبهقابل( از رابطه زیر s) یقانونمقید تابع سود بنگاه انحصاری میزان نرخ بازده  سازیینهبه

D(q)q − wL

K
≤ s < rm 

، عدم وجود ناکارآمدی در عملکرد گذارقانونمثبت مربوط به عدم نیاز به اطالعات جهت تنظیم بازار توسااط  هاییژگیوعالوه بر 

سرمایه اولیه   یگذارقانونتعدیل وقفه  واردکردنبنگاه، امکان  شتر مدل در زمان ا  یازموردندر تعیین میزان  جرای بنگاه، کارایی بی

ست    سون دارای مشکالت نیز   -و...، مدل آورچ بارپیک گذاریقیمتسیا شد میجان ستف »، یکی از این معایب وجود با اده از تورش ا

                                              

 

84 Averch-Johnson model 
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سرمایه   منجر به استفاده بیشتر بنگاه از   شده یمتنظبرخی شرایط انحصاری، نرخ بازده    که به این معنی است در  باشد می« سرمایه 

 .گرددیمنسبت به نیروی کار 

 85تنظیم و مقررات مربوط به انگیزه -6-1

شتر   شکالتی نظیر اطالعات نامتقارن،     یهاپژوهشبی دلمقرارداد، پویایی بازار و ... در  هاییتمحدودصورت گرفته به وجود م

و مخاطره  86ینیکژ گزرفع چنین موانعی و دوری از مسااائلی همچون  منظوربه، لذا اندداشااتهمتداول اشاااره  گذاریقیمتی ها

، همانند نظریه طراحی مکانیزم، نظریه تنظیم هابنگاهمدرن  هاییهاز نظرو نیز حداکثر ساااازی رفاه اجتماعی اساااتفاده  87اخالقی

صیه         سی مدرن تو سیا صاد  شی، نظریه حراج، نظریه قرارداد و اقت شی از      .گرددیممقررات انگیز شکالت نا سیاری از م ی هادلمب

 هانهیزه، منجر به کاهش و یا از بین رفتن انگیزه برای فعالیت اقتصااادی با حداقل آورچ ااااا جانسااون ، مانند مدلگذاریقیمت

شویق      شود یم ستر مناسب و ت ستیابی به حد  هابنگاه. یکی از اهداف تنظیم مقررات انگیزشی، ایجاد ب اکثر رفاه به رفتار رقابتی و د

ست.  شوق تنظیم و مقررات مربوط به ایجاد انگیزه و  اجتماعی ا سبت به تنظیم مقررات    عنوانبه هام ساده و بهینه ن یک جایگزین 

شتر    رودیمشمار   به گذاریقیمتی هامدلنرخ بازده و  شی بی ست س مکمل  صورت به. تنظیم مقررات انگیز ازار از تنظیم ب هاییا

 مؤثرتراستفاده  ،گذاریقیمتمستقیم  هاییاستسوجه تمایز تنظیم مقررات انگیزشی نسبت به  .کنندیمعمل  گذاریقیمتطریق 

تر نظارتی، تمرکز بیش  هاییزممکاناطالعات ناقص و نامتقارن است. در این نوب  در مواجهه با  ترینهبهاز اطالعات موجود و کاربرد 

 .باشدمی بازارهاکنترلی بدون دخالت در چارچوب نظام موجود  هاییستمسو  یندهافرآبر روی طراحی 

 88X-RPIتنظیم مقررات  -1-6-1

یک جایگزین ساااده  عنوانبه این مکانیزم ،اساات RPI-X، مکانیزم قیمتی شااکل تنظیم مقررات انگیزشاای  ترینیجرایکی از 

، تورم یوربهرهسرمایه،   هایهزینهضمنی   طوربه تواندمیاین روش از دیدگاه نظری،  است.  هزینه خدمات مقررات تنظیم یجابه

 پوشش دهد. گذاریقیمترا در بحش  یریپذرقابتو شاخص 
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ضل   در یک دوره معین هابنگاهدر این روش میزان افزایش قیمت  ش خردهشاخص قیمت  از تفا نماینده  ینوعبهکه  (RPI) یفرو

امل . عشود یم، حاصل  کندیمبازار آن را تعیین  کنندهیمتنظو  گذاریاست س نهاد که  (X) یک عامل متغیر تورم در اقتصاد است و  

سه با نرخ  و در  هاشرکت  یوربهرهشاخصی از    طورمعمولبهمتغیر موجود در این روش  شتری   مقای صفانه دارای میزان بی بازده من

، که این اتفاق، اجرای این مدل را باشد میتحت نظارت  یهاشرکت از  ترنیاز به اطالعات کم این روش، هاییتمزاست. یکی از  

 :شودیمطبق این مدل از فرمول زیر استفاده  هابنگاه. برای محاسبه میزان افزایش قیمت کندیم ترآسانو  ترینههزکم

ΔPi = RPI −  X 

( و عامل متغیر در RPI) یفروشااخرده(، شاااخص قیمت ΔPiدر رابطه فوق، میزان تغییرات قیمت توسااط بنگاه در دوره معین )

ست   ست س د صرفه به     ( میX) گذاریا صارات در بازار به دلیل دارا بودن  شند. در بحش وجود انح صادی   هاییاسمقبا ، هابنگاهاقت

انتخاب نماید. برخی از مزایا  گذاریقیمت منظوربه( را Xسط  باالتری از )  کنندگانمصرف حمایت از جهت  تواندمی گذاریاست س 

 است: شدهیانبو معایب این روش در ذیل 

 مزایا

 .یم کندرا تنظ هایمتقبالقوه  یوربهرهمیزان با توجه به وضعیت صنعت و  تواندمیبازار  کنندهیمتنظو  گذاریاستس. نهاد 1

تولید در  یوربهرهافزایش سااود خود اقدام به باال بردن کارایی و  منظوربه هاشاارکت(، X)در صااورت انتخاب میزان باالیی از  .2

 .ندینمایم هانهیهزجهت کاهش 

این عدد را مطابق با بازار رقابتی در نظر گرفت  توانیمبازار،  کنندهمیتنظ( توسااط X). با توجه به اختیاری بودن انتخاب میزان 3 

 و افزایش رفاه اجتماعی شود. از قدرت انحصاری سوءاستفادهجلوگیری از موجب بهبود رقابت، و 

 عایبم

 .باشدمیو دشوار  برنهیهزالزم،  یهاینیبشیپ( در صورت نبود اطالعات و X)و انتخاب میزان بهینه  گیرییمتصم .1

در صورت پایین بودن سود اقتصادی به دلیل تعیین میزان باالی  هابنگاهاین روش، امکان نارضایتی و کاهش انگیزه در اجرای  .3

(X.وجود دارد ) 

 .شودیماولیه باال  یوربهرهدارای  یهابنگاهدر این روش منجر به از بین رفتن کارایی در  (X). در برخی موارد میزان بیشتر 4
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 گذاری بهینهقیمت مدل پیشنهادی -7-1

ی انحصاری صنایع مس، آلومینیوم و فوالد استفاده از    هابنگاهبا توجه به فقدان اطالعات در مورد توابع هزینه و تقاضای محصول   

شرایط  های قیمتمدل صادی این            یر نمیپذامکانکامل  اطالعاتگذاری در  ستفاده از منطق اقت ست با ا شده ا سعی  شد، لذا  با

گذاری تحت شاارایط اطالعات محدود، قیمت بهینه برای محصااوالت کاتد مس، شاامش  ترکیبی از معیارهای قیمتها و با مدل

 ازنظری مذکور دارای مشااکالت و ایراداتی هم کاالهاگذاری آلومینیوم و میلگرد فوالدی اسااتخراج گردد. در حال حاضاار قیمت 

هانی فلزات ی جهابورسبع اصاالی تعیین قیمت این کاالها، قیمت که منییازآنجاباشااد، کنندگان مییدکنندگان و هم مصاارفتول

خاصی   یپارامترهاهای جهانی بر اساس  بایست قیمت باشد، لذا جهت جلوگیری از نوسانات و پوشش ریسک طرفین بازار می     می

های قیمتی  یسااکریرهای موجود در صاانایع مذکور، میزان متغبرخی  واردکردنتعدیل گردند. در این مدل سااعی شااده اساات با 

واند با استفاده از تگذار مییاستس  شده ارائهبه همین منظور در فرم کلی و تبعی مدل  کنندگان کاهش یابد.یدکنندگان و مصرف تول

ظر نهای جهانی در مدل پیشااانهادی با در ها نماید. معیارهای تعدیل قیمتیمتقمعیارهای مطلوب خود اقدام به تعدیل و تنظیم       

رقابتی )شاااخص تمرکز بازار داخلی و شاااخص   هایشاااخصگذاری مذکور، با اسااتفاده از ی اسااتاندارد قیمتهاروش گرفتن

 شوند.یم کل اقتصاد( انتخاب یریپذرقابت

 رقابتی: یهاشاخص

شد،   تریشپکه  RPI-X یگذارقیمتدر رویکرد  ست س ذکر  صی را در      تواندمی گذاریا ستی خود میزان خا سیا با توجه به اهداف 

اما   رددگیبازم رایج این متغیر به مباحش کارایی و بهینه یابی تولید         طوربه وارد نماید،    Xتحت عنوان مقدار    گذاری قیمت فرمول 

زدیک کردن ن منظوربه، ما یموردبررس در اینجا با توجه به نتایج فصل اول این گزارش مبنی بر تشخیص انحصاری بودن صنایع      

جهانی  یریذپرقابتتمرکز بازار و  یهاشاااخصبه انجام رفتار رقابتی، از  هابنگاهبه قیمت بهینه بازار رقابتی و تشااویق  هایمتق

ین  است همچن شدهاستخراج و فوالدتمرکز در فصل اول گزارش برای هر سه بازار مس، آلومینیوم    یهاشاخص . یمانمودهاستفاده  

صاد    هاگزارشجهانی نیز از  یریپذرقابت شاخص  صیلی مجمع جهانی اقت ست.  شده گردآوری 89تف شنهادی قیمت پایه   ا فرمول پی

 :باشدمیجهانی به شرح ذیل  یهامتیقبه  𝛼𝑖ضریب واردکردنطریق  در بازارهای داخلی از محصوالت مورد بررسی

𝑃∗ = 𝛼𝑖𝑃𝑖
𝐿𝑀𝐸 
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گذار با که سیاست   باشد میجهانی  هاییمتقتعدیل ( ضریب  𝛼و ) موردنظر متوسط قیمت جهانی محصول   𝑃𝐿𝑀𝐸در این فرمول

جهانی و تمرکز بازار اقدام به انتخاب میزان مطلوب آن       یریپذ رقابت  از کانال دو شااااخص    گیرییمتصاااماساااتفاده از ماتریس   

. با توجه به هدف دباش می ییرتغقابلگر نهاد تنظیم موردنظر رهایمعیابر اساس   یافتهیلتعدقیمت  گیرییمتصم . ماتریس نمایدیم

ضای رقابتی و از بین بردن     صلی این مطالعه در جهت بهبود ف صار ا  عنوانهب یریپذرقابتمعیارهای  موردمطالعهدر بازارهای  انح

صم  یپارامترها شند،  ابطه منفی میو قیمت بهینه دارای ر یریپذرقابت هایشاخص . اندشده انتخاب گیرییمت هرچه  کهینحوبهبا

𝐻𝐻𝐼بازارهای داخلی به سمت رقابتی بودن )  = کل  کهیدرصورت ( حرکت نماید، این میزان منفی کمتر خواهد شد، همچنین  0

سمت    صاد به  شتر )  یریپذرقابتاقت 𝐺𝐶𝐼بی = صنایع خارجی نزدیک   پذرقابت( حرکت کند، یعنی 1 صنایع داخلی با  یری باالی 

شد.       سته خواهد  شاخص   بنا برهمچنین شود، از قیمت میزان کمتری کا ( در 𝛼میزان ) یریپذرقابتدرجه اهمیت تمرکز بازار و 

رقابتی،   هایشاااخصانتخاب بازه تغییرات ضااریب تعدیل عالوه بر  معیارهاییکی دیگر از  .باشاادمی ییرتغقابلتا یک  0.95بازه 

 یریگرهبه، به این معنی که ضریب تعدیل بهینه ضمن   باشد میآزمون حداقل سازی زیان ناشی از انحصار در بازارهای انحصاری     

صفر و یا کاهش رفاه         هایشاخص از منطق  صار  شی از انح ستیابی به زیان اجتماعی نا ضامن د ست رقابت  نیز  اجتماعی رفتهازد

 :ددگرمیزیر بیان  صورتبهصورت گرفته  هایینتخمبا توجه به نتایج  گذارییمتق یریگیمتصمماتریس . باشدمی
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 جهانی هاییمتقجهت تنظیم قیمت و تعدیل  گریمتنظنهاد  گیرییمتصم یسماتر (:10جدول شماره )

میزان بهینه 

ضریب 

 تعدیل

(𝜶) 

نوع 

 بازار

شاخص تمرکز 

 بازار

HHI 

شاخص 

 یریپذرقابت

 جهانی

GCI 

 ویژگی اصلی

0α 
انحصار 

 کامل
1HHI 0GCI 

تحت این شرایط در بازارهای داخلی رفتار تولیدکنندگان 

ن اقتصاد کال یاز طرفباشد و انحصار کامل می صورتبه

پذیری نسبت به سایر کشورها داخلی دارای عدم رقابت

ی با داخل کنندگانمصرفحمایت از  منظوربهباشد، لذا می

 .ایدبیمها نیز کاهش کاهش ضریب تعدیل میزان قیمت

α =  0.95 
رقابت 

 انحصاری
0.7 < 𝐻𝐻𝐼 < 0.9 0.1 < 𝐺𝐶𝐼 < 0.3 

رفتار رقابت انحصاری در این شرایط بر بازارهای داخلی 

اقتصاد در جهان در چارک  یریپذرقابتباشد و حاکم می

 بندی قرار دارد.رتبه 90سوم

α = 0.97 
انحصار 

 چندجانبه
0.5 < 𝐻𝐻𝐼 < 0.7 0.3 < 𝐺𝐶𝐼 < .05 

در این شرایط رتبه اقتصاد داخلی در شاخص 

 هایو بازار قرارگرفتهدر چارک دوم  جهانی یریپذرقابت

 .شوندیمانحصار چندجانبه اداره  صورتبهداخلی 

α = 0.2 شبه رقابت 0.99 < 𝐻𝐻𝐼 < 0.5 0.5 < 𝐺𝐶𝐼 < 0.7 

قدرت انحصاری و ها دارای هیچ تحت این شرایط بنگاه

رقابتی رفتار خواهند  صورتبهباشند و سلطه بر بازار نمی

از  نیز اقتصاد داخلی المللیبینکرد و از در سط  کالن و 

باالیی نسبت به سایر کشورها  یریپذرقابتقدرت 

 برخوردار است.

                                              

 

صورت هر کدام از   شود. به این گفته می چارَککند های مرتب را به چهار بخش مساوی تقسیم می  از داده مجموعهبه هر یک از سه مقداری که یک   آمار توصیفی در  90
 .گذاردچهارم از نمونه یا جمعیت را به نمایش میها یکآن بخش
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1α 
رقابت 

 کامل
0HHI 1GCI 

در این شرایط بازارها داخلی در شرایط رقابت کامل 

با  نیز در حالت رقابتینمایند و اقتصاد کالن فعالیت می

باشد، لذا میزان تعدیلی برای ها در تعامل میسایر کشور

توانند ها میهای داخلی لحاظ نگردیده و کاالقیمت

 جهانی در کشور ارائه شوند. هاییمتباق

 

شی از انحصار در فصل اول، ح      سازی رفاه  آزمون صحت مدل با توجه به برآورد زیان نا سناریو   رفتهازدست داقل  جامعه با اعمال 

شد میقیمتی جدید  صاری بازار    𝛼. در حالت مطلوب میزان بهینه )با صنعت با توجه به مالحظات طرفین بازار و درجه انح ( در هر 

شخص   𝛼درجه تمرکز در بازار مس مقدار ) باال بودنبا توجه به  شده یطراح. در مدل گرددمیم = (، در بازار آلومینیوم به 0.95

𝛼میزان ) هابنگاهدلیل رقابت بیشتر میان  = 𝛼( و بازار فوالد به دلیل شبه رقابتی بودن بازار مقدار )0.97 =  شدهانتخاب( 0.99

 است.

صحی  و نزدیک کردن راهبرد   سترس ب شده ارائهی به واقعیت در مورد قیمت ساز مدلجهت ارزیابی کارکرد  دن و، با توجه به در د

گذاری مدون بهینه در شاارایط فعلی، با اسااتفاده از وتحلیل تکنیکی اطالعات، و از طرفی نبود سااناریوهای قیمتیهتجزو  هاداده

پیشانهادی توساط وزارت صانعت، معدن و تجارت    یوهای قیمتی سانار اطالعات بازار اقدام به تخمین زیان ناشای از انحصاار در   

شماره    شن 9و  8)پیوست  مس کاتد، شمش آلومینیوم و پایه محصوالت فوالدی،    گذاریقیمتهادی این تحقیق جهت ( و مدل پی

شامل می     صفر سناریو   .یمانموده صنعت، معدن و تجارت را  شنهادی وزارت  صنایع     که قیمت پی صوالت  شود، قیمت داخلی مح

 گیرد.می در نظر زیر صورتبه را بدون هیچ تعدیل و تخفیفی نسبت به قیمت جهانی موردمطالعه

 یامبادله( * نرخ ارز فارسیجخل FOB %95قیمت پایه محصوالت فوالدی در بورس= )

 ایمبادلهدالر( * نرخ ارز برحسب دالر+ پرمیوم  برحسب LMEقیمت پایه کاتد مس در بورس= )قیمت 

 ایمبادلهدالر( * نرخ ارز  برحسبدالر+ پرمیوم  برحسب LMEقیمت پایه شمش آلومینیوم در بورس= )قیمت 
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بورس کاالی لندن( و همچنین میزان تولیدات داخلی    ) یجهان وردنیاز  های آماری و قیمتی م  در این ساااناریو با اساااتفاده از داده    

ستفاده از     صوالت با ا صنایع معدنی ایران، میزان درآمد         هاگزارشهریک مح سازی معادن و  سعه و نو سازمان تو ساالنه  کل ی 

(TR) (11ایع در حالت اجرایی شدن این سیاست محاسبه گردیده است. )ستون سوم جدول شماره صن 

{
𝑇𝑅 = 𝑄 × 𝑃

درآمد کل در حالت سناریو صفر = میزان تولید کل ×  قیمت پیشنهادی وزارت

شنهاد قیمت    صوالت  گذاری تعدیلسناریو یک که مربوط به پی شامل می  موردبحشیافته مح دون بهای داخلی را شود، قیمت را 

مت     عدیلی از قی با نرخ ت به می      درنظرگرفتن پرمیوم دالر و  حاسااا هانی م مت     های ج هدف این نوب قی ید.  ما به     ن مک  گذاری ک

صنایع   ستی پایینتولیدکنندگان داخلی و  سانات قیمتی در بازارهای جهانی می      د سک نو شش ری شد و همچنین پو صورت  با . در 

صوالت مس، آلومین      شنهاد مح شدن این پی سبت به قیمت اجرایی  ندگان های جهانی برای تولیدکنیوم و فوالد با قیمت کمتری ن

ول  است. )ستون چهارم جد شدهمحاسبهصنایع در این حالت بر اساس همان مکانیزم سناریو صفر  درآمد کلشوند.  داخلی ارائه می

11) 

{
𝑇𝑅∗ = 𝑄 × 𝑃∗

درآمد کل در حالت سناریو یک = میزان تولید کل ×  قیمت پیشنهادی پژوهش

 

صار در حالت پایه و حالت قیمت      منظوربه شی از انح سبه زیان نا صنعت در   91های بهینه از معیار یونمحا که اختالف درآمد کل 

ر است. زیان ناشی از انحصار این صنایع به تفکیک سال د  شده گرفتهباشد، بهره  شده می یمتنظهای های پایه و قیمتحالت قیمت

صل اول گزارش   ستخراج ف سمت     شده ا ست لذا در این ق شنهادی، معیار و مالک خوبی برازش     در جهتا ستی آزمایی مدل پی را

است. مقایسه تطبیقی نتایج حاصل از تخمین درآمد و زیان ناشی از       شده انتخابناشی از انحصار    رفتهازدست پوشش میزان رفاه  

  شده است.یانببه تفکیک هر صنعت  در جداول زیر 1396الی  1394ی هاسالانحصار هر سناریو در بازه زمانی 

  

                                              

 

91 Yoon 
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توان در مورد معایب سناریو صفر و مزایای سناریو یک موارد    می های مورد بررسی در این پژوهش سناریو  وتحلیلتجزیهدر مورد  

 نمود:زیر را بیان 

ستی  صنعت،     های قیمتیکی از ایرادات و کا سمت وزارت  شنهادی از  و تجارت در مورد کاالهای فوالد، مس و  معدن گذاری پی

ستفاده مستقیم و بدون تعدیل    ،ینیومآلوم ت کنندگان داخلی است که در صورت نوسانا   جهانی برای عرضه به مصرف   هاییمتقا

ردد. وجود گکنندگان داخلی تحمیل میهای جهانی فشااار زیادی بر تولیدکنندگان و مصاارفبینی قیمت بازارپیششاادید غیرقابل

بها در گران پرمیوم فلزات اساساً  باشد،  گذاری یکی دیگر از مشکالت بسته پیشنهادی وزارتخانه مذکور می   پرمیوم در فرمول قیمت

ضافی خریدار در قراردادهای   المللیبینبازارهای  ه های لجستیک، اداری، حقوقی، بیم پوشش هزینه  منظوربهآتی میزان پرداختی ا

گذاری پرمیوم در معامالت بازار بر قیمت اصااوالًباشااد. نقل محصااول برای رساایدن به محل تحویل موردنظر خویش میوو حمل

قسیم  محصوالت ت  تأمینو ارزش پولی پرمیوم در بین فعاالن اقتصادی زنجیره   پذیردیماساس عرضه و تقاضای جهانی صورت      

ضافه کردن پرمیوم  می شرو پدالر بر قیمت  برحسب گردد. حال ا مس،  صوالت مح یدتولکنندگان داخلی با توجه به اینکه مصرف  ی

 ردد.گکننده داخلی میمصرف بر دوشهای باال پذیرد، موجب تحمیل هزینهدر داخل کشور صورت می تماماًآلومینیوم و فوالد 

 منظوربههای جهانی اقتصااادی ضااریب تعدیلی بر قیمت پیشاانهادی در این پژوهش با توجه به بررساای  گذاریدر فرمول قیمت

سک   ست که هزینه     شده اعمالکنندگان داخلی و حمایت از مصرف  پوشش ری ضریب تعدیل به میزانی ا ست، این   شروی یپهای ا

صرف  ست و  م صی و      زمانهمکنندگان را کاهش داده ا صو ساد در بخش خ ش ارزاناز ایجاد انگیزه ف صوالت جلوگیری   یفرو مح

تواند از عوامل مختلفی نظیر نوسانات قیمتی، نوسانات تورم، نوسانات نرخ ارز، رانت در مدل پیشنهادی ضریب تعدیل مینماید. می

صادی بنگاه  ی گردد که در این مطالعه با توجه به اهداف ابتدای تأثرمپذیری بازارها و .... کنندگان داخلی، میزان رقابتهای تولیداقت

پذیری جهانی و ضریب تعدیل از اشتراک شاخص رقابت    موردمطالعهطرح در جهت کاهش قدرت بازاری و انحصاری در بازارهای  

ستخراج درجه تمرکز بازارهای داخلی  ست. که   شده ا شنهادی این در مورد حذف پرمیوم در فرمول قیمتا به  نیزپژوهش  گذاری پی

شمول  المللی کاربرد دارد، لذا هزینهکه اغلب پرمیوم در بازارهای بیندلیل این ستیک، ا وبیمه، حمل) یومپرمهای م داری و نقل، لج

 فروش بین طرفین بازار تعیین و تقسیم شود.وتوان در قالب مواد قرارداد خریدباشند و می...( در قیمت پایه اثرگذار نمی

که از جداول نتایج تخمین زیان ناشاای از انحصااار پس از پروسااه رگوالتوری پیداساات،    طورهمانالذکر ه بر موارد فوقعالوه ب

ر اولیه حال زیان ناشی از انحصا  یندرعولی  باشد میبسیار زیادی ن طور متوسط میزان  شده به یلتعداختالف قیمت جهانی و قیمت 

ستفاده از رویکرد     صنایع با ا ست و حتی در برخی  کاهشگذاری یمتقتمامی  صنایع   هاسال یافته ا ، اختالف درآمد موردمطالعهدر 
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صنعت در حالت قبل و بعد از رگوالتوری قیمت   ست بلکه میزان         تنهانهکل  صنایع را پوشش داده ا شی از انحصار در این  زیان نا

ش        برگرفتهمازاد رفاه اجتماعی را در  سط زیان نا صنعت مس متو ست. در  صار که در حالت اولیه ا سال   ی از انح مقدار  1396در 

کاهش  ریالمیلیارد  89طور متوسااط به میزان گذاری بهدر سااال بوده اساات، پس از اعمال ساایاساات قیمت  ریالمیلیارد  2096

ست.  یافته صنایع فوالد و آلومینیوم به ترتیب به   ییریافتهتغا ست. همچنین در  ساالنه   ا سط  سود   ریاللیارد می 416و  880طور متو

بخش  یتوانمندسااازیری از این منابع مالی عالوه بر گبهرهتوان با یمشااود که یمگذاری بهینه حاصاال اجتماعی ناشاای از قیمت

 ی و کارایی صورت پذیرد.وربهرهافزایش  منظوربههای الزم در زمینه تحقیق و توسعه گذارییهسرماخصوصی در این صنایع، 

 کنترل مقدار تولیدمدل پیشنهادی  -8-1

ساسی  ( 44)کلی اصل چهل و چهارم   هاییاست س اجرای  قانونفصل نهم   43مطابق با ماده  سهیل  تحت عنوان  قانون ا قانون ت

هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم )اعم از کتبی، الکترونیکی، شااافاهی و یا عملی( بین        ، رقابت و منع انحصاااار  

ر گردد، ممنوب محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کاال یا خدمت در بازا             منجر به   اشاااخاص که  

شد می سالمی     .با شورای ا صوبه مجلس  ضات         منظوربه، 92همچنین با عنایت به م شکایات و اعترا سی  سیدگی و برر سریع در ر ت

یشنهاد پ کنندگان عمدهینتأمل نظارت بر عرضه توسط یاز خود و اعماموردنبخش خصوصی در مورد عدم دسترسی به محصوالت 

صادی و دارایی   صنعت، معدن و تجارت  وزارتشورای رقابت،  گردد، با هماهنگی یم  وصنایع   گرتنظیم نهاد، و وزارت امور اقت

ار و رسیدگی   کفرآیند گردش  معدنی تشکیل گردد.  و محصوالت  صنایع  بخشی   گریمتنظنهاد دائمی  عنوانبهمعدنی، محصوالت  

و در صااورت عدم اختیار قانونی از طریق طرح  گر صاانایع و محصااوالت معدنی تنظیم نهادی مطروحه نیز از کانال هاپروندهبه 

ابی به حداکثر و دستی انحصاری   بازارهایمنظور کنترل مقدار تولید در به باشد.  یگیری میپقابلاین دفتر در شورای رقابت   مسئله 

شکیل نهاد تنظیم    منافع اجتماعی،  سنامه ت سا شرح   ارهاراهکبرخی از گر بخشی،  عالوه بر وظایف و اختیارات قانونی منطبق با ا و 

 :گرددیمذیل پیشنهاد  وظایف این نهاد به شرح

 

 

                                              

 

 .1397ماه یبهشتاردقانون تسهیل رقابت و منع انحصار توسط مجلس شورای اسالمی مصوب دوم  64و  59،63گر و اصالح ماده یمتنظتصویب اساسنامه نهاد  92
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 .صورت هفتگیبه . تعیین قیمت پایه محصوالت معدنی در بورس کاال1

 استخراج محصوالت دارای کمبود عرضه.. رصد و تحلیل دائمی عرضه، تقاضا، حجم معامالت و 2

دستی معدنی بر اساس میزان سوابق معامالت در بورس کاال و همچنین سامانه بهین یاب جهت کشف    یینپا. برآورد نیاز صنایع  3

 ی اقتصادی.هابنگاهمیزان واقعی تقاضای 

 شود.یماد بر نیاز داخل تولید . تدوین قانون و مکانیزم تجاری و صادراتی برای میزان محصوالت معدنی که ماز4

 دستی.یینپای و ایجاد محدودیت زمانی جهت عرضه محصوالت به بازارهای فروشعمدهی هاشرکتی قراردادها. نظارت بر 5

یاز صنایع  وردنممواد اولیه  تأمینتنظیم بازار و  منظوربهدستی  یینپای صنایع  هاتشکل . هماهنگی و برگزاری جلسات مشترک با   6

 دستی.ینیپا

 بس ه پ شیهی ت دزب حردقو ا فرآبیدت یظدابن زلززریب ا رس -9-1

مبانی نظری در زمینه راهکارهای حمایت از رقابت و جلوگیری از آثار بررسای  ادبیات اقتصاادی و  در این پژوهش با مطالعه دقیق 

صار    ست با       ،سوء انح شده ا ساخت در  تغییرحداقل سعی  م فرآیند تنظی کمترین مداخله درهمچنین  نهادی و  حقوقی و هایزیر

و قانونی  ساختار حقوقی  اتکا بهشود. بدین منظور با   تدوینجلوگیری از انحصار و بهبود رفاه اجتماعی  چارچوب سیاستی   ، مقررات

 ماندهی شدهتدوین و سازو رسیدگی به دعاوی گذاری در جهت افزایش رقابت در بازارهای مورد مطالعه، فرآیندهای قیمت ،موجود

 و فرآیندها شرح داده خواهد شد.سیاست تنظیم بازار فلزات اساسی ارائه گردیده است. در ادامه الزامات و مستندات حقوقی 

 هدف و دامنه کاربرد -1-9-1

رقابتی در  و حمایت از رفتار بازار فلزات اساسی   انحصار  اثراترفع  منظور و فرآیند به راهنما یک تعیین بسته،  این تدوین از هدف

 شرکت های سازنده تجهیزات برق است.    بویژههای فعال در صنایع پایین دستی   جهت کاهش زیان اجتماعی و کمک به شرکت 

   :کندمی کمک زیر اهدافتحقق  تدوین این بسته، به

 .استانداردهای بین المللیشناسایی شرایط انحصاری در بازارهای داخلی از طریق  برای نیاز مورد الزامات و فرآیندها . درک1

 .کارکردی راهکارهای جلوگیری از انحصار و تسهیل رقابت الزامات . توسعه2
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 .های موجود برای رفع اثرات و تبعات اجتماعی ناشی از انحصارمکانیزم توانایی . ارزیابی3

صلی  مخاطب شنهادی، نهاد    ا سته پی صادی       هایب ست گذاری و فعاالن اقت شورای رقاب   سیا صنعت، معدن و  شامل  ت، وزارت 

شد    ضایی می با ستی و          . همچنین تجارت، و نهاد ق صنایع پایین د سی،  سا شامل تولید کنندگان فلزات ا شرکت های ذی مدخل 

 ها جزء مخاطبان این بسته می باشند.  کارشناسان، پژوهشگران و افراد دخیل در توسعه سیاستگذاری

 مراجع الزامی -2-9-1

ست  مقرراتی حاوی زیر الزامی مدارک شنهادی به    این متن در که ا سته پی ست  شده  داده ارجاب ها آن ب  به که صورتی  در .ا

نیست،   بسته پیشنهادی   این نظر آن مورد بعدی تجدیدنظرهای و ها اصالحیه  باشد،  شده  داده ارجاب انتشار  تاریخ ذکر با مدرکی

شار  تاریخ بدون که مدارکی مورد و در ست،    ادهد ارجاب ها آن به انت صالحیه  و نظر تجدید آخرین همواره شده ا  بعدی های ا

 .است نظر مورد هاآن

 .جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی( 44قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ). 1

 .قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. 2

 .توسعه جمهوری اسالمی ایران و ششم ساله پنجم قانون برنامه پنج. 3

 ها و فرآیندهای اجراییدستورالعمل -3-9-1

جمهوری اسالمی   ( قانون اساسی  44های کلی اصل چهل و چهارم ) قانون اجرای سیاست   62و  59،  58ماده  5به استناد به بند  

که پس از تاریخ تصااویب این گردد صاافحه تنظیم و جهت تصااویب به شااورای رقابت ارسااال می  2ایران این دسااتورالعمل در 

شکیل نهاد تنظیم    شنامه مبادرت به تعیین قیمت پایه فلزات، و ت صن   بخ شی به منظور تنظیم و نظارت بازار و حمایت از  ایع گر بخ

 پایین دستی، می شود، با رعایت ضوابط زیر مالک عمل قرار گیرد. 

 د. باشاین دستورالعمل برای فلزات فوالد، مس و آلومینیوم می -1

یچ عنوان به ه تنها از طریق این دسااتورالعمل می توانند قیمت محصااوالت خود را تغییر دهند و  تولیدکنندگان داخلی فلزات -2

 د. نندار رااین دستورالعمل  در موارد مذکور خارج ازحق افزایش قیمت فروش 

 د.باشدر سط  کالن شورای رقابت می گر بخشی و شکایاتمرجع رسیدگی به شکایات خرد تنها از طریق نهاد تنظیم -3
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قانون تسااهیل رقابت و منع انحصااار  61گر بخشاای در چارچوب اختیارات و با نظر شااورای رقابت مطابق با ماده نهاد تنظیم -4

 های ضدرقابتی نماید.گیری جهت اعمال قانون اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب رویهتواند اقدام به تصمیممی

 یمت فلزاتنحوه محاسبه ق -5

 می شود: تعیینبق رابطه زیر اطمقیمت پایه فلزات مس، آلومینیوم و فوالد در بورس کاال،  -1-5

𝑃∗ = 𝛼𝑖𝑃𝑖
𝐿𝑀𝐸 ×    نرخ ارز مبادلهای 

 که در آن،

𝑃∗ .قیمت پایه داخلی هر یک از محصوالت فلزی )ریال( تحویل درب کارخانه = 

𝛼𝑖 های جهانی.= ضریب تعدیل قیمت 

𝑃𝑖
𝐿𝑀𝐸 .)قیمت جهانی )بورس فلزات لندن( هر یک از محصوالت فلزی )دالر  = 

ضریب تعدیل   -2-5 ساس معیار   می 0.99و حداکثر  0.95حداقل مقدار  شد، که بر ا های متفاوتی ازجمله درجه تمرکز بازارهای  با

ساس نظر    المللی، کارآیی و بهرهپذیری بینداخلی، رقابت صنعت و ... بر ا غییر و در کننده قابل تشورای رقابت و نهاد تنظیم وری 

 گردد.های زمانی خاص، تعیین میبازه درهر بازار کاالی موردنظر و 

شورای رقابت می     -3-5 ساختار بازارها بر عهده  صادیق نوب و  شد و  تعیین م به تفکیک درجه تمرکز  𝛼𝑖حاالت مختلف میزان با

 است:بازارها به صورت زیر 

 𝛼𝑖انحصار کاملبازارهای  = 0.95  

 𝛼𝑖 انحصار چندجانبه بازارهای = 0.97  

 𝛼𝑖شبه انحصاری بازارهای  = 0.99 

سانات نرخ ارز و یا قیمت   -4-5 شش نو شتر از   به منظور پو صد تغییرات بی سبت به دوره    5های مرجع جهانی، چنانچه در صد ن در

 باشند.ها را زودتر از بازه تعدیل، دارا میتصحی  قیمتگر و یا شورای رقابت حق تجدید قبلی باشد، نهاد تنظیم
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در معامالت درون مرزی، تولیدکنندگان محصااوالت فلزی حق دریافت اضااافه بها به ازای هر کیلوگرم محصااول را تحت  -5-5

شند و هزینه هیچ عنوانی ازجمله پرمیوم دارا نمی های لجستیک،   هزینههای خریدوفروش محصوالت ازقبیل:  های جاری قراردادبا

 باشد.های مصوب کشوری در قالب بندی از قرارداد بر عهده خریدار مینقل مطابق با تعرفهوبیمه، حمل

سیدگی به رویه  -6 ضدرقابتی و تنظیم فرآیند ر صورت ذی    مقررات بازار از طریق نهاد تنظیمهای  شورای رقابت به  شی و  ل گر بخ

 باشد:می

 های مطروحهدستی معدنی و فرآیند رسیدگی به پروندهیینپا(: ساختار سازمانی دفتر تنظیم بازار صنایع 18شکل شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

شورا و مرکز ملی رقابت

نهاد تنظیم گر بخشی
پرونده رویه های ضد رقابتی)نهاد تنظیم گر صنایع و محصوالت معدنی(

آیا
بررسی و صدور رای نهایی در  

حوزه اختیارات نهاد تنظیم گر 
بخشی می باشد؟

صدور رای نهایی و رسیدگی از مجرای 
دستگاه ها قضایی و اجرایی

پایان 

بلی

خیر



 یذارگو مقررات یباالدست یعمواد خام و صنا یانحصار یمقررات بازار در بازارها یمتنظ یراهکارها یابیو ارز یبررس رانته و کشاورزی معادن یع،صنا ،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران یانحصار یدکنندگاناز حقوق سازندگان در برابر تول یتحما یبرا

 

 

 
128 

 

 

 یبندجمع -9-1

صاد، یکی از     ضور دولت در اقت صادی،        هاچالشاز دیرباز بحش ح ست. مطابق با ادبیات اقت صاددانان بوده ا سیعی از اقت ی طیف و

 رگونهه تنظیم مقررات، به در تعریفشااود. یمی دخالت دولت برای کنترل اقتصاااد تعریف ابزارهایکی از  عنوانبهتنظیم مقررات 

است. در بحش بازارهای انحصاری به دلیل تحمیل زیان ناشی از انحصار به جامعه       شده اشاره هدایت بازار  منظوربهدولت  یهاتالش

شااوند، لذا نیاز به ورود دولت در چنین شاارایطی   یمهای بازار با شااکساات مواجه  یزممکانو همچنین فقدان کارایی قیمت و تولید، 

هدایت   و رفتارهاو خروج و نظام انگیزشی اقدام به تعدیل  ی قیمت، مقدار، ورود ابرازهاگردد. تنظیم مقررات با استفاده از  یماحساس  

سمت رفاه اجتماعی   هاآن صاری برخوردار بوده و بازار با عدم        یمبه  ساختار انح شور ما از  صنایع مس، آلومینیوم و فوالد در ک نماید. 

و کنترل مقدار تولید در این بخش   گذاریهای متعارف رگوالتوری در دو بخش قیمتکارایی مواجه است، به همین منظور طبق مدل 

 یم.اپرداختهی سازمدلبه 

باشااند و از های جهانی میاز قیمت متأثرگذاری، به دلیل اینکه قیمت پایه فلزات مورد بررساای در این تحقیق در رابطه با قیمت

صاری اداره   صورت به بازارهاطرف دیگر  ستفاده از مدل قیمت  شود، یمانح شرای با ا حفظ  منظوربهط اطالعات محدود، گذاری در 

ساختار اقتصادی داخل کشور به قیمت پایه جهانی این      تولکنندگان و انگیزه حقوق مصرف  یدکنندگان، ضرایب تعدیلی با توجه به 

ضافه گردید. با توجه به نقش    سانات مربوط به      پررنگمحصوالت ا صنایع ابتدا نو ز، نرخ ی نرخ ارهاشاخص سرمایه و ارز در این 

حاظ ضریبی منفی در مدل ل  عنوانبهیدکنندگان تولهای جهانی به مدل اضافه گردید. در ادامه میزان رانت اقتصادی   تورم و قیمت

یری جهانی و تمرکز بازار در جهت سااوق دادن رفتار طرفین بازار به رقابت کامل در رابطه پذرقابتی هاشاااخصیتاً نهاگردید و 

پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدل پیشنهادی این تحقیق، از کانال تخمین     و سناریو گنجانده شد. مقایسه تطبیقی د  

شان  برآوردزیان ناشی از انحصار در حاالت قیمتی متفاوت صورت پذیرفته است. نتایج       ر از حذف کامل زیان ناشی از انحصار د   ن

طور متوسااط سااالیانه در صاانایع آلومینیوم و دهد. بهیممس یر این زیان در صاانعت گچشاامبازارهای فوالد و آلومینیوم و کاهش 

ظر ندر زمینه کنترل مقدار تولید نیز با در  شااود.یمگذاری بهینه حاصاال میلیارد ریال سااود اجتماعی ناشاای از قیمت 638و  914فوالد 

ممنوعیت عدم عرضااه محصااوالت و الزامات قانونی موجود در قانون تسااهیل رقابت و منع انحصااار و همچنین تصااویب  گرفتن

سنامه نهاد    سا صنایع        یمتنظا شکیل دفتر تنظیم بازار  شنهاد به ت صاد، پی ستی معدنی  یینپاگر بخشی در اقت یرمجموعه ز عنوانهبد

جارت جمهوری اسااالمی ایران گردید. ایجاد چنین نهادی عالوه بر انجام یری وزارت صاانعت، معدن و تپذرقابتگروه گسااترش 

 خواهد شد. بازارهایندهای رسیدگی و پیگیری موارد مطروحه در این فرآوظایف رگوالتوری، موجب تسریع 
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 فصل چهیرو

 تر گجه ن ا  بیدتجمال
 

سازنده تجهیزات برقی برای تولید محصوالت خود نیازمند    شرکت  صلی    م تأمینهای  ستند که بخش ا زات را فل هاآنواد خامی ه

 موماًعهای بزرگ و صنایع باالدستی است که    در انحصار شرکت   هاآند که تولید نهداساسی )مس، فوالد، آلومینیوم( تشکیل می   

انحصارهای موجود، شرایط مبادله و تجارت    یلبه دلشوند. بازار این مواد خام اساسی    توسط نهادهای عمومی و یا دولتی اداره می 

شرکت  صنایع بزرگ تعیین می را به نفع  صنایع پایین های  ستی که می کند و  شتغال ایجاد کنند نمی  افزودهارزشتوانند د توانند و ا

شرایط خرید   شند. مقابله  یرگذارتأثروی قیمت و  صاد  بر آن مخرب اثرات و انحصار  با با  مواد تأمین و دستی باال صنایع  در ملی اقت

اساسی است که بتواند در جهت تخصیص بهینه منابع و حداکثر بهره  خام مواد بازار مقررات یمتنظبرای  ییسازوکارها  نیازمند خام

 حوزه در و اثرگذار مفید هایسیاست   اتخاذ منظوربه بازارها بررسی  به تجربی مطالعات از بسیاری  امروزه برداری منابع ملی شود. 

صاد  ست    که یابیمیدرمایران  صنایع  به اجمالی نگاه یک با طرفی از .شوند می مربوط اقت  صنایع  این در شده اعمال هایسیا

ست   قالب در عمده طوربه ست  بوده واردات جایگزینی هایسیا در  را متمرکز و انحصاری  ساختار  ایجاد عمل چیزی جز در که ا

شور  صنعتی  بازارهای اکثر سی    بازار ازجمله ک سا ست،  نیاورده ارمغان به فلزات ا صاری  قدرت کهیطوربه ا  این در موجود انح

 صااورتبه و نگردرون با نگاهی دولت، حمایتی هایساایاساات اعمال  سااایه در بوده که برتر بنگاه چندین در اختیار بازارها

ضم  صاری صنعتی   ساختار  ایجاد به منجر و دارند اختیار در را داخلی ، بازارشده ینت سایی    جهتینازا .اندشده  انح  ساختار  شنا

 .گذارد جابه هاگذاریسیاستدر  مؤثر گامی تواندیم بازارها

 هادولتو  نگذارایاستسل اقتصاددانان، ئمسا ترینمهمجزو  یربازدکنترل انحصار از  هاییزممکانسیاست رقابت و همچنین ایجاد 

شود.  یمی دخالت دولت برای کنترل اقتصاد تعریف  ابزارهایکی از  عنوانبهمطابق با ادبیات اقتصادی، تنظیم مقررات   بوده است. 

 است. شدهاشارههدایت بازار  منظوربهدولت  یهاتالش هرگونه تنظیم مقررات، به در تعریف

بازارهای انحصااری مواد خام و صانایع باالدساتی و     بررسای و ارزیابی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در  باهدفدر این پژوهش 

سازندگان در برابر تولیدکنندگان انحصاری، بعد از بررسی صورت گرفته در فاز اول مطالعه       مقررات گذاری برای حمایت از حقوق 

 نحصارزیان ناشی از ا و فوالد در ایران جهت شناسایی نوب بازار و همچنین محاسبه ینیومآلوممس،  بازارهایکه به تحلیل ساختار 

تخصیص داشت، در    ،OECDو انجام مراحل اول تا سوم ابزارهای ارزیابی سیاست رقابت منتشره توسط سازمان        در این صنایع 
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اس منطق رقابت، بر اس  گذاریسیاست  از تجربیات سایر کشورها در زمینه    یمندبهرهفاز دوم پژوهش با بررسی پیشینه موضوب و    

در  است. شدهپرداختهمذکور  بازارهاییه طراحی بازار به تبیین مدل جدیدی با کمترین مغایرت با شرایط کنونی اقتصاد خرد و نظر 

ستقیم دولت در    ستفاده از ادبیات تنظیم مقررات )رگوالتوری( به ارائه راهکارهای دخالت م حصاری از  ان بازارهایفاز نهایی نیز با ا

 است. شدهپرداختهد و کنترل میزان تولی گذاریقیمتکانال 

نتایج بررسی ساختار و درجه تمرکز بازارهای مس، آلومینیوم و فوالد نشان داد که در بازار مس در ایران ما با انحصار کامل مواجه    

درصااد از سااهم تولیدات را بر عهده دارد. در بازار آلومینیوم شاارایط  98هسااتیم که تنها شاارکت ملی صاانایع مس ایران دارای 

صار    ساختاری   سمت انح شرکت ملی         یداکردهپسوق   چندجانبهبازار به  سهم بازار،  صارگران این بازار به ترتیب  ست که انح ا

 همچنین در بازار فوالد نیز ادامه دارد، با    غیررقابتی . این روند  باشاااند  میآلومینیوم ایران، آلومینیوم المهدی و آلومینیوم هرمزال  

درصااد از  80 تقریباًتوجه به اینکه بازار فوالد از درجه تمرکز کمتری نساابت به دو بازار قبلی برخوردار اساات اما همچنان ظرفیت 

زسااتان و فوالد  خو فوالد خراسااان،  فوالد اصاافهان،  آهنذوببنگاه بزرگ، فوالد مبارکه اصاافهان،   5تولیدات فوالد در اختیار 

ی بزرگ مانند فوالد مبارکه اصاافهان با در اختیار هاشاارکتاساات که در بازار فوالد برخی  ذکریانشااا. باشاادمیهرمزگان جنوب 

همچنین در بحش  .باشااندمیباالتری  یزنچانهی دیگر دارای قدرت انحصاااری و هاشاارکتاز  یاعمدهداشااتن مالکیت سااهام 

صا      شی از انح سبه زیان نا شان داد که  محا صار کامل بودن بازار مس این میزان  ر نتایج ن  ازارهاباز دیگر  مراتببهبا توجه به انح

 .باشدمی توجهابلقبودن این صنعت نیز  غیررقابتیبیشتر است و البته با توجه به حجم بزرگ بازار فوالد نیز مقدار زیان اجتماعی 

صنایع      صاری بودن  سی و اثبات ادعای انح ست که با بهره      پس از برر شده ا سعی  تنظیم بازار و  هایروشمندی از مورد بحش، 

در راهکار جهت کاهش قدرت انحصااااری و نزدیک شااادن به بازار رقابتی پرداخته شاااود.     یحلراهکنترلی به ارائه    های یزممکان 

ازار بن دخالت در مکانیزم نیروهای موجود و ساااختار فعاالن بازار، سااعی شااده اساات با کمتری هاییلتحلبا اسااتفاده از  شاادهارائه

رفتار رقابتی حمایت شود و میزان زیان ناشی از  ،عرضه و تقاضا(، تنها از طریق وضع قوانین محیط بازار و چارچوب مبادالت رایج)

هاد حاکمیت  نکنندگان( اصلی و  )توزیع کارگزارانبازار به سه جز اساسی تولیدکنندگان اصلی،       حلراهانحصار کاهش یابد. در این  

مذکور دارای تعاریف، وظایف و همچنین تعامالت متقابل در قالب  یهابخشاز این  هرکداماساات که  شاادهیبندطبقهو نظارتی 

رفتار رقابتی را تقویت کرده و از  یتوجهقابلدر این طرح به میزان  شاادهیفتعر یکارکردها. باشااندمی هامشااوقو  هامحدودیت

جهت نزدیک شاادن به دنیای واقع به خبرگان بازار ارائه و نظرات  شاادهینتدو. نتایج مدل کاهدیمقدرت انحصاااری فعاالن بازار 

پانل  رد دستی )خریدار خرد( و صنایع باالدستی )تولیدکننده عمده(   یینپاصنایع   مابین تعارض منافع دریافت شد. با توجه به  هاآن
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ساسی در   فلزات ا تولیدکنندگانسیاسی    حمایتو  یزنچانهبه دلیل قدرت باالی  حاصل نشد،   شده ارائهاجماعی روی مدل  خبرگان

ست و      هاآنهای بازار که رفتار یزممکانسازی  یادهپامکان ایران،  شوار ا سیار د ر د تمایل به هیچ نظام رگوالتوریرا محدود کند، ب

ضعف مالی و قدرت      ندارند و  بازار صی به دلیل  صو ازار را یرگذاری در بتأثتوانایی پایین در عمل  یزنچانهاز طرف دیگر بخش خ

 ندارند.

مت  به ساا هاآنو هدایت  رفتارهای قیمت، مقدار، ورود و خروج و نظام انگیزشاای اقدام به تعدیل ابرازهاتنظیم مقررات با اسااتفاده از 

صاری برخوردار بوده و بازار با عدم کارایی مواجه         یمرفاه اجتماعی  ساختار انح شور ما از  صنایع مس، آلومینیوم و فوالد در ک نماید. 

ی  ساز مدلگذاری و کنترل مقدار تولید در این بخش به های متعارف رگوالتوری در دو بخش قیمتاست، به همین منظور طبق مدل 

 یم.اپرداخته

باشااند و از های جهانی میاز قیمت متأثربه دلیل اینکه قیمت پایه فلزات مورد بررساای در این تحقیق  گذاری،در رابطه با قیمت

صاری اداره   صورت به بازارهاطرف دیگر  ستفاده از مدل قیمت  شود، یمانح شرایط اطالعات محدود،  با ا حفظ  منظوربهگذاری در 

ساختار اقتصادی داخل کشور به قیمت پایه جهانی ای   یدکنندگان، ضرایب تعد تولکنندگان و انگیزه حقوق مصرف  ن یلی با توجه به 

ضافه گردید. با توجه به نقش    سانات مربوط به      پررنگمحصوالت ا صنایع ابتدا نو ز، نرخ ی نرخ ارهاشاخص سرمایه و ارز در این 

حاظ ضریبی منفی در مدل ل  عنوانبهان یدکنندگتولهای جهانی به مدل اضافه گردید. در ادامه میزان رانت اقتصادی   تورم و قیمت

یری جهانی و تمرکز بازار در جهت سااوق دادن رفتار طرفین بازار به رقابت کامل در رابطه پذرقابتی هاشاااخصیتاً نهاگردید و 

ین مپیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدل پیشنهادی این تحقیق، از کانال تخ    گنجانده شد. مقایسه تطبیقی دو سناریو   

در صنعت مس متوسط زیان ناشی از انحصار که در حالت       زیان ناشی از انحصار در حاالت قیمتی متفاوت صورت پذیرفته است.      

 89طور متوسط به میزان  گذاری بهمیلیارد ریال در سال بوده است، پس از اعمال سیاست قیمت     2096مقدار  1396اولیه در سال  

 416و  880االنه طور متوسط س  ییریافته است. همچنین در صنایع فوالد و آلومینیوم به ترتیب به  تغاست.  میلیارد ریال کاهش یافته

یری از این منابع مالی عالوه بر گبهرهتوان با یمشااود که یمگذاری بهینه حاصاال میلیارد ریال سااود اجتماعی ناشاای از قیمت 

ساز  صنایع،      توانمند صی در این  صو سعه  های الزگذارییهسرما ی بخش خ ی و وربهرهافزایش  منظوربهم در زمینه تحقیق و تو

 کارایی صورت پذیرد.
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س یر این زیان در صنعت مگچشم از حذف کامل زیان ناشی از انحصار در بازارهای فوالد و آلومینیوم و کاهش    نشان  برآوردنتایج 

صنایع آلومینیوم و فوالد     دهد. بهیم سالیانه در  شی از قیمت   880و  803طور متوسط  سود اجتماعی نا گذاری بهینه حاصل  میلیارد ریال 

 شود.یم

ممنوعیت عدم عرضااه محصااوالت و الزامات قانونی موجود در قانون تسااهیل    نظر گرفتندر زمینه کنترل مقدار تولید نیز با در 

سنامه نهاد       سا صویب ا شنهاد ب    یمتنظرقابت و منع انحصار و همچنین ت صاد، پی شکیل  گر بخشی در اقت و  صنایع گر منهاد تنظیه ت

صوالت  سریع   مح سیدگی و پیگیری فرآمعدنی گردید. ایجاد چنین نهادی عالوه بر انجام وظایف رگوالتوری، موجب ت  یندهای ر

 خواهد شد. بازارهاموارد مطروحه در این 
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 ایدست پ

 1395 -1388ی حاضر در بازار بورس کاال و فعال در زمینه مس طی دوره زمانی هاشرکت(: 1پیوست )

 1391 1390 1389 1388 سال

نام شرکت/ مشخصات 
 بازاری

میزان تولید 
 )تن(

سهم بازار 
)%( 

میزان تولید 
 )تن(

سهم بازار 
)%( 

میزان تولید 
 )تن(

سهم بازار 
)%( 

میزان تولید 
 )تن(

سهم بازار 
)%( 

شرکت ملی صنایع مس 
 ایران

471124 92.77 393391 66.90 507145 
92.5580

5 
474996 

88.1025
3 

 35337 صنایع مس شهید باهنر
6.95769

1 
38888 96.8 34682 32.6 30967 74.5 

 142 مجتمع معادن مس تکنار
0.02795

9 
37 008.0 354 06.0 522 09.0 

صنایع تولیدی دنیای مس 
 کاشان

1040 0.2237 1600 36.0 2940 53.0 18375 40.3 

 1870 - - - - 0.01969 100 صنایع مس کاوه
0.34684

9 

 یساز کابلگروه صنایع 
 افق البرز

- - - - 2680 
0.48912

2 
11150 

2.06810
8 

 120 - - - - راد کابل شمال پارس
0.02190

1 
120 

0.02225
8 

 1140 - - - - - - مس کاران
0.21144

8 

 یآهن ریغبازیافت فلزات 
 رفسنجان

80 
0.01575

2 
- - - - - - 

 100 539140 100 547921 100 433916 100 507823 مجموب

 1395 1394 1393 1392 سال

نام شرکت/ مشخصات 
 بازاری

میزان تولید 
 )تن(

سهم بازار 
)%( 

میزان تولید 
 )تن(

سهم بازار 
)%( 

میزان تولید 
 )تن(

سهم بازار 
)%( 

میزان تولید 
 )تن(

سهم بازار 
)%( 

شرکت ملی صنایع مس 
 ایران

586280 
91.9222

3 
1205454 

95.8528
4 

139500 
96.7531

7 
11144870 

99.5526
7 

 30.0 33991 21.2 29988 66.2 33488 65.4 29715 صنایع مس شهید باهنر

 008.0 902 05.0 691 06.0 807 18.0 1180 مجتمع معادن مس تکنار

صنایع تولیدی دنیای مس 
 کاشان

14265 23.2 13140 04.1 13225 97.0 10270 09.0 
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 2860 صنایع مس کاوه
0.44841

6 
2040 

0.16221
3 

40 
0.00295

5 
40 

0.00035
7 

 یساز کابلگروه صنایع 
 افق البرز

3500 
0.54876

1 
2680 

0.21310
3 

- - - - 

 4875 - - - - - - گیل راد شمال
0.04354

6 

 100 11194948 100 1353444 100 1257609 100 637800 مجموب

 ی بزرگ صنعت مسهاشرکتعمده  دارانسهام(: لیست 2پیوست )

 شرکت صنایع مس شهید باهنر شرکت ملی صنایع مس ایران

 درصد مالکیت نام سهامدار درصد مالکیت نام سهامدار

 78.2 تأمین صدر گذارییهسرما شرکت 36.93 عدالت سهام

 0 ایران نسوز یهافرآورده شرکت 12.05 ایران معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه سازمان

 0 لعابیران شرکت 5.97 ایران مس صنایع ملی شرکت بازنشستگی صندوق موسسه

 0 ایران امالح معدنی شرکت 5.78 عام( سهامی) ینتأمصدر  گذاریسرمایه شرکت

 0 چینی خاک صنایع شرکت 5.76 عام( )سهامی و فلزات معادن توسعه گذاریسرمایه شرکت

 21.8 حقوقی و حقیقی اشخاص سایر 5.74 ملت بانک

 2.46 تجارت بانک

 1.91 کشوری بازنشستگی صندوق

 1.82 فرهنگیان گذاریسرمایه شرکت

 1.63 کارگران رفاه بانک

 1.13 مس اندیشان آتیه گذاریسرمایه شرکت

 1.07 شهر آرمان گنجینه گذاریسرمایه صندوق

 1.74 سایر
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 مجتمع معادن مس تکنار

 درصد مالکیت نام سهامدار

 40 صندوق بازنشستگی کشوری

 20 شرکت صدر معادن ایرانیان

 0.7 آتیه صباء گذاریسرمایهشرکت 

 16.8 شرکت ارتباط گستر دانیال

 8 شرکت آتیه مداران

 2.9 شرکت الماس ایرانیان کیش

 11.6 سایر سهامداران

 100 جمع

 

 1395 -1388ی حاضر در بازار بورس کاال و فعال در زمینه آلومینیوم طی دوره زمانی هاشرکت(: 3) یوستپ

 1391 1390 1389 1388 سال

نام شرکت/ مشخصات 
 بازاری

میزان تولید 
 )تن(

سهم بازار 
)%( 

میزان تولید 
 )تن(

سهم بازار 
)%( 

میزان تولید 
 )تن(

سهم بازار 
)%( 

میزان تولید 
 )تن(

سهم بازار 
)%( 

 0.66 2084 0.78 3199 2.83 9574 5.79 13847 آلومتک

 57.28 180097 42.64 174815 52.78 178194 69.87 166846 آلومینیوم ایران

 1.05 3329 0.86 3554 2.18 7370 4.57 10923 آلومراد

 4.03 12674 2.96 12147 4.22 14248 5.47 13083 نورد و قطعات آلمینیوم

 20.66 64830 22.38 91780 36.29 122520 14.30 34090 آلومینیوم المهدی

 16.33 51370 30.35 124430 1.68 5700 - - هرمزال

 100 314384 100 409925 100 337606 100 238849 مجموب
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 1395 1394 1393 1392 سال

نام شرکت/ مشخصات 
 بازاری

میزان تولید 
 )تن(

سهم بازار 
)%( 

میزان تولید 
 )تن(

سهم بازار 
)%( 

میزان تولید 
 )تن(

سهم بازار 
)%( 

میزان تولید 
 )تن(

سهم بازار 
)%( 

 0.1 1872 1.41 3148 1.02 2474 0.4 1326 آلومتک

 96.60 1182666 82.16 182159 75.42 182014 62.06 177508 آلومینیوم ایران

 0.8 10191 2.84 6297 2.74 6615 1.14 3264 آلومراد

 1.10 13480 5.30 11758 5.38 12991 4.75 13611 نورد و قطعات آلمینیوم

 0.3 4460 0.3 800 0.3 820 0.5 1660 آلومینیوم المهدی

 0.8 10400 7.73 117140 15.08 36400 30.99 88640 هرمزال

 0 1080 0 60 - - - - نگین گلپایگان

 0 100 0.1 340 - - - - ذوب گلپایگان

 100 1224249 100 221702 100 241314 100 286009 مجموب

 صنعت آلومینیومی بزرگ هاشرکتلیست سهام داران عمده  (:4پیوست )

 شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو( آلومتکشرکت 

 نام سهامدار
درصد 

 مالکیت
 درصد مالکیت نام سهامدار

 30 سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شرکت 28 ملی ایران گذاریسرمایهشرکت 

 19.96 سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان شرکت 30 پویا غرب المللیبینشرکت بازرگانی 

سهامداران موسس و شرکت پیشگام صنایع 

 آلومینیوم
13 

موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی 

 کارکنان فوالد
19.54 

 15.15 توسعه صنعتی ایران گذاریسرمایهشرکت  11 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
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 1.86 وکالتی-سازمان خصوصی سازی 18 سایر

 13.49 سایر  

 شرکت آلومینیوم المهدی

 درصد مالکیت نام سهامدار

 - شرکت فروآلیاژ گنو

 - شرکت توسعه معادن جنوب

 - شرکت نوین آلیاژ سمنان

 - شرکت معادن بافق

 - شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر

 1395 -1388ی حاضر در بازار بورس کاال و فعال در زمینه فوالد طی دوره زمانی هاشرکت(: 5) یوستپ

 سهم بازار )%( تولید )تن(میزان  نام شرکت

 1.92 249050 کاویان

 8.50 1101111 خراسان

 1.90 247223 آلیاژی ایران

 37.62 4872000 مبارکه اصفهان

 1.04 135658 نورد و قطعات فوالدی

 19.4 2514036 اصفهان آهنذوب

 0.84 109734 آلیاژی یزد

 3.68 477450 واردات

 0.56 73720 نورد و لوله اهواز

 0.39 50980 گروه ملی صنعتی فوالد ایران

 0.0001 20 پرشین صنعت خاورمیانه

 0.01 1360 تولیدی فوالد سپید فراب کویر
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 2.61 338010 فوالد آذربایجان

 19.81 2565708 فوالد خوزستان

 0.74 97033 فوالد امیرکبیر کاشان

 0.90 116641 فوالد افزار سپاهان

 1389سال 

 سهم بازار )%( میزان تولید )تن( نام شرکت

 1.66 264800 کاویان

 8.34 1323469 خراسان

 1.61 255736 آلیاژی ایران

 33.83 5367000 مبارکه اصفهان

 1.018 161575 نورد و قطعات فوالدی

 17.80 2824849 اصفهان آهنذوب

 0.096 15300 آلیاژی یزد

 0.066 10500 واردات

 0.048 7700 نورد فوالد کرمانشاه

 2.05 325800 نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد

 0.35 57050 نورد آریان فوالد

 1.31 208300 مجتمع کارخانجات فوالد نطنز

 0.21 34620 مجتمع فوالد گیالن

 0.027 4400 مجتمع فوالد آریا ذوب

 5.47 867760 گروه ملی صنعتی فوالد ایران

 0.020 3300 فوالد قزوین

 0.20 33200 فوالد غرب آسیا



 یذارگو مقررات یباالدست یعمواد خام و صنا یانحصار یمقررات بازار در بازارها یمتنظ یراهکارها یابیو ارز یبررس رانته و کشاورزی معادن یع،صنا ،اتاق بازرگانی
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 0.18 30040 فوالد سیادن ابهر

 1.24 197560 تولیدی فوالد سپید فراب کویر

 0.001 220 ذوب روی اصفهان

 0.27 42900 فوالد اکسین خوزستان

 0.015 2420 فوالد البرز تاکستان

 0.11 18700 فوالد امیرکبیرخزر

 2.13 338800 فوالد آذربایجان

 0.47 75240 فوالد بناب

 0.02 3300 فوالد پارس آرمان شفق

 0.10 16500 فوالد خرم آباد

 19.06 3024262 فوالد خوزستان

 1.00 158714 فوالد امیرکبیر کاشان

 1.18 187938 فوالد افزار سپاهان

 1390سال 

 سهم بازار )%( میزان تولید )تن( نام شرکت

 2.34 407755 کاویان

 10.90 1897636 خراسان

 1.66 288072 آلیاژی ایران

 31.93 5557000 مبارکه اصفهان

 1.04 180482 نورد و قطعات فوالدی

 0.53 91539 کاوه کیش

 15.14 2634321 اصفهان آهنذوب

 0.11 19233 آلیاژی یزد



 یذارگو مقررات یباالدست یعمواد خام و صنا یانحصار یمقررات بازار در بازارها یمتنظ یراهکارها یابیو ارز یبررس رانته و کشاورزی معادن یع،صنا ،اتاق بازرگانی
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 0.33 57450 نورد فوالد گیالن

 0.67 117430 نورد فوالد کرمانشاه

 3.57 621590 ساختمانی یزدنورد فوالد صنعتی و 

 1.26 219100 نورد آریان فوالد

 4.76 828960 مجتمع کارخانجات فوالد نطنز

 0.06 10010 مجتمع فوالد آریا ذوب

 0.06 11220 مجتمع فوالد الیگودرز

 0.38 66500 مجتمع جهان فوالد غرب

 0.79 136950 گروه ملی صنعتی فوالد ایران

 0.03 4400 فوالد کرمان

 0.08 14000 فوالد میبد

 0.02 3300 فوالد قزوین

 0.08 14200 فوالد غرب آسیا

 0.66 114400 فوالد سیادن ابهر

 1.44 249780 تولیدی فوالد سپید فراب کویر

 0.20 34100 ارومیه آهنذوب

 0.04 6500 راهیابی صنعت فوالد

 0.01 990 صنایع فوالد کوهپایه

 0.05 8660 فوالد اکسین خوزستان

 0.12 21340 فوالد البرز تاکستان

 0.13 21800 فوالد امیرکبیرخزر

 0.10 17820 فوالد بناب

 0.02 3300 فوالد پارس آرمان شفق
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 19.24 3347940 فوالد خوزستان

 1.12 194776 فوالد امیرکبیر کاشان

 1.15 200318 فوالد افزار سپاهان

 1391سال 

 سهم بازار )%( )تن(میزان تولید  نام شرکت

 2.60 522092 ارفع

 0.99 198176 کاویان

 8.43 1689547 هرمزگان جنوب

 8.38 1679291 خراسان

 1.63 327600 آلیاژی ایران

 29.52 5918000 مبارکه اصفهان

 0.93 187198 نورد و قطعات فوالدی

 3.83 768868 کاوه کیش

 11.95 2396943 اصفهان آهنذوب

 0.10 19886 آلیاژی یزد

 0.01 2200 نورد و لوله صفا طوس

 0.59 118400 نورد فوالد گیالن

 0.74 147600 نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد

 3.66 733382 نورد آریان فوالد

 1.15 231183 نورد ایوان غرب

 4.69 940144 مجتمع کارخانجات فوالد نطنز

 0.01 1100 مجتمع فوالد صنعت بناب

 0.13 25740 فوالد آریا ذوبمجتمع 



 یذارگو مقررات یباالدست یعمواد خام و صنا یانحصار یمقررات بازار در بازارها یمتنظ یراهکارها یابیو ارز یبررس رانته و کشاورزی معادن یع،صنا ،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران یانحصار یدکنندگاناز حقوق سازندگان در برابر تول یتحما یبرا
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 0.14 27200 مجتمع جهان فوالد غرب

 0.05 9200 گروه ملی صنعتی فوالد ایران

 0.01 1100 فوالد کرمان

 0.01 1320 پرشین فوالد آریا

 0.71 141500 تولیدی فوالد سپید فراب کویر

 0.22 43120 سیرجان آهنذوب

 0.01 3000 راهیابی صنعت فوالد

 0.07 14080 صدر فوالد

 0.01 1320 صنایع فوالد کوهپایه

 0.09 18900 فوالد اصفهان

 0.02 3091 فوالد اکسین خوزستان

 0.03 6960 فوالد امیرکبیرخزر

 0.45 91170 فوالد آذربایجان

 17.43 3495082 فوالد خوزستان

 0.63 126193 فوالد امیرکبیر کاشان

 0.80 159999 فوالد افزار سپاهان

 1392سال 

 سهم بازار )%( میزان تولید )تن( نام شرکت

 5.02 1106382 ارفع

 0.76 167358 کاویان

 11.72 2584497 هرمزگان جنوب

 8.10 1784923 خراسان

 1.64 361648 آلیاژی ایران



 یذارگو مقررات یباالدست یعمواد خام و صنا یانحصار یمقررات بازار در بازارها یمتنظ یراهکارها یابیو ارز یبررس رانته و کشاورزی معادن یع،صنا ،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران یانحصار یدکنندگاناز حقوق سازندگان در برابر تول یتحما یبرا
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 27.04 5962 مبارکه اصفهان

 0.94 206396 نورد و قطعات فوالدی

 5.28 1165207 کاوه کیش

 10.63 2343963 اصفهان آهنذوب

 0.11 23495 آلیاژی یزد

 0.03 6380 نورد و لوله صفا طوس

 0.48 105600 نورد فوالد گیالن

 2.19 483610 نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد

 2.49 550000 نورد آریان فوالد

 0.74 162100 نورد ایوان غرب

 1.05 231574 مجتمع کارخانجات فوالد نطنز

 0.08 17850 فوالد ظفر بنابمجتمع 

 0.49 107100 مجتمع فوالد صنعت بناب

 0.25 55000 مجتمع فوالد آریا ذوب

 0.15 33640 مجتمع جهان فوالد غرب

 0.42 93390 گروه ملی صنعتی فوالد ایران

 0.00 1100 آذر فوالد امین

 0.04 8140 پرشین فوالد آریا

 0.20 43780 تولیدی فوالد سپید فراب کویر

 0.27 60500 سیرجان آهنذوب

 0.02 5500 صبا فوالد زاگرس

 0.02 3740 صدر فوالد

 0.02 3960 صنایع فوالد کوهپایه
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 0.72 159200 فوالد اصفهان

 0.06 13768 فوالد امیرکبیرخزر

 0.69 152160 فوالد آذربایجان

 0.00 1050 فوالد توس حجت

 0.01 2200 فوالد خرم آباد

 16.11 3551619 خوزستانفوالد 

 1.27 281074 فوالد امیرکبیر کاشان

 0.95 208452 فوالد افزار سپاهان

 1393سال 

 سهم بازار )%( میزان تولید )تن( نام شرکت

 6.62 1411927 ارفع

 1.39 295682 کاویان

 13.35 2848570 هرمزگان جنوب

 8.48 1808770 خراسان

 1.81 385418 آلیاژی ایران

 27.40 5845000 مبارکه اصفهان

 0.91 193427 نورد و قطعات فوالدی

 6.57 1401766 کاوه کیش

 11.89 2536695 اصفهان آهنذوب

 0.16 35013 آلیاژی یزد

 0.00 880 نورد و لوله صفا طوس

 0.08 16600 نورد فوالد گیالن

 0.76 162750 نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد
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 0.08 17800 فوالدنورد آریان 

 0.33 69800 نورد ایوان غرب

 0.08 17570 مجتمع فوالد ظفر بناب

 0.16 34300 مجتمع فوالد صنعت بناب

 0.06 12220 مجتمع جهان فوالد غرب

 0.05 10054 گروه ملی صنعتی فوالد ایران

 0.02 5280 فوالد کرمان

 0.03 7040 پرشین فوالد آریا

 0.91 194480 فراب کویرتولیدی فوالد سپید 

 0.01 1100 راهیابی صنعت فوالد

 0.01 2200 شرکت صنایع فوالد کاوه تیکمه داش

 0.02 4400 صبا فوالد زاگرس

 0.02 3520 صدر فوالد

 0.01 2200 فوالد ارگ تبریز

 0.03 7040 فوالد امیرکبیرخزر

 0.28 60360 فوالد آذربایجان

 0.00 880 فوالد خرم آباد

 16.21 3458871 فوالد خوزستان

 1.31 279915 فوالد امیرکبیر کاشان

 0.94 201369 فوالد افزار سپاهان

 1394سال 

 سهم بازار )%( میزان تولید )تن( نام شرکت

 6.22 1306410 ارفع



 یذارگو مقررات یباالدست یعمواد خام و صنا یانحصار یمقررات بازار در بازارها یمتنظ یراهکارها یابیو ارز یبررس رانته و کشاورزی معادن یع،صنا ،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران یانحصار یدکنندگاناز حقوق سازندگان در برابر تول یتحما یبرا

 

 

 
149 

 

 

 1.41 296712 کاویان

 12.36 2595343 هرمزگان جنوب

 8.33 1750389 خراسان

 1.43 299598 آلیاژی ایران

 33.66 7069000 مبارکه اصفهان

 0.95 198759 نورد و قطعات فوالدی

 5.37 1128017 کاوه کیش

 10.24 2149886 اصفهان آهنذوب

 0.08 16426 آلیاژی یزد

 0.07 14600 نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد

 0.01 2700 آذر فوالد امین

 0.03 6600 پرشین فوالد آریا

 0.38 79640 سپید فراب کویرتولیدی فوالد 

 0.01 1100 فوالد ارگ تبریز

 0.02 5120 فوالد آذربایجان

 16.37 3438496 فوالد خوزستان

 2.00 419255 فوالد امیرکبیر کاشان

 1.07 225118 فوالد افزار سپاهان

 1395سال 

 سهم بازار )%( میزان تولید )تن( نام شرکت

 7.06 1586278 ارفع

 0.73 163917 کاویان

 11.59 2604643 هرمزگان جنوب
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 9.91 2226771 خراسان

 1.78 400262 آلیاژی ایران

 32.60 7328000 مبارکه اصفهان

 0.94 212355 نورد و قطعات فوالدی

 7.31 1642933 کاوه کیش

 9.05 2033481 اصفهان آهنذوب

 0.08 18100 آلیاژی یزد

 16.01 3599688 فوالد خوزستان

 2.04 459225 فوالد امیرکبیر کاشان

 0.91 204459 فوالد افزار سپاهان

 100 22480112 جمع

 ی بزرگ صنعت فوالدهاشرکت(: لیست سهام داران عمده 6پیوست )

 شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 درصد مالکیت نام سهامدار

 30.19 استانی گذاریسرمایه شرکت

 17.20 ایران معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه سازمان

 9.59 عام( سهامی) ینتأم صدر گذاریسرمایه شرکت

 4.22 کارگران رفاه بانک

 2.75 تجارت بانک

 1.79 عشایر و روستائیان اجتماعی بیمه صندوق مؤسسه

 1.69 امید گذاریسرمایه مدیریت شرکت

 1.60 کشوری بازنشستگی صندوق

 0.85 شهر آرمان گنجینه گذاریسرمایه صندوق
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 0.80 اجتماعی تأمین سازمان

 0.80 ایران سالمت بیمه سازمان

 0.28 کارکنان ترجیحی سهام

 28.81 سهامداران سایر

 اصفهان آهنذوبشرکت 

 درصد مالکیت نام سهامدار

 56 اجتماعی تامین سازمان

 18.4 سهامداران سایر

 16.7 فوالد کارکنان بازنشستگی و حمایت صندوق موسسه

 5.1 خاص( سهامیفرهنگیان ) گذاری سرمایه شرکت

 3.8 ترجیحی() یساز خصوصی سازمان

 شرکت فوالد خوزستان

 درصد مالکیت نام سهامدار

 50.5 پایندگان اقتصادی توسعه گروه شرکت

 1 کرمانشاه عدالت( استان سهام) یگذارسرمایه شرکت

 1.09 بلوچستان و سیستان عدالت( استان سهام) یگذارسرمایه شرکت

 1.13 غربی عدالت( آذربایجان سهام) یگذارسرمایه شرکت

 1.31 گیالن عدالت( استان سهام) یگذارسرمایه شرکت

 1.42 کرمان عدالت( استان سهام) یگذارسرمایه شرکت

 1.45 مازندران عدالت( استان سهام) یگذارسرمایه شرکت

 1.56 شرقی آذربایجان عدالت( استان سهام) یگذارسرمایه شرکت

 1.84 خوزستان عدالت( استان سهام) یگذارسرمایه شرکت

 1.88 اصفهان عدالت( استان سهام) یگذارسرمایه شرکت
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 2.07 فارس عدالت( استان سهام) یگذارسرمایه شرکت

 2.44 رضوی خراسان عدالت( استان سهام) یگذارسرمایه شرکت

 3.05 تهران استانعدالت(  سهام) یگذارسرمایه شرکت

 9.77 درصد یک عدالت( زیر سهاماستانی ) گذاریسرمایه شرکت های

 2.8 اجتماعی تامین سازمان

 3.6 کشوری بازنشستگی سازمان

 1.2 مسل  نیروهای اجتماعی تأمین سازمان

 1.53 بانکها کارکنان انداز پس و کارافتادگی از وظیفه بازنشستگی، صندوق

 1.07 کارگران رفاه بانک

 9.29 سایر

 مجتمع فوالد خراسان

 درصد مالکیت نام سهامدار

 51.44 موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر

 29.15 توسعه معادن و فلزات گذاریسرمایهشرکت 

 14.44 موسسه صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فوالد

 1.92 کشاورزی بانک

 3.05 سایر

 جنوب فوالد هرمزگان

 درصد مالکیت نام سهامدار

 96 اصفهان مبارکه فوالد شرکت

 2 شهر آرمان گنجینه گذاریسرمایهصندوق 

 1 اصفهان مبارکه سنگ فوالد صنعتی و معدنی شرکت

 0.6 توکاریل شرکت
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 0.2 گهر گل وتوسعه گذاریسرمایه شرکت

 0.6 سهامداران سایر
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 خبرگان (: حاضران در پانل تخصصی7پیوست )

 آقای مهندس حق بیان؛ نماینده محترم انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران

 نماینده محترم انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران آقای مهندس معتضدی؛

 آقای مهندس یعقوبی؛ نماینده محترم شرکت بورس کاالی ایران

 ینده محترم شرکت تولیدی دنیای مس کاشانآقای مهندس اسالمیان؛ نما

 ؛ نماینده محترم شرکت صنایع مس شهید باهنرزاده یدرحآقای مهندس 

 آقای مهندس کالهی؛ مدیرعامل محترم شرکت سیم و کابل ابهر

 آقای مهندس بازارنوی؛ معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران

 بازاریابی شرکت ملی صنایع مس ایرانآقای مهندس سعید؛ مدیر محترم فروش و 

 یخانگلوازمآقای مهندس تقی پور؛ نماینده محترم دفتر صنایع فلزی و 
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 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت(: تصویر نامه سناریو قیمتی پیشنهاد شده 8پیوست )

  

 


