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فصل زال
بررسو سیم یر بیازر اییبال ظأر نکییده ردز زال ه ردر ن یا ایعت برق
 -1کل یب (ربینو نمرت ا راش ظحر ق)
 -1-1مقدمه
امروزه بسیاری از مطالعات تجربی به بررسی بازارها بهمنظور اتخاذ سیاستهای مفید و اثرگذار در حوزه اقتصاد مربوط میشوند.
از طرفی با یک نگاه اجمالی به صنایع ایران درمییابیم که سیا ستهای اعمال شده در این صنایع بهطور عمده در قالب
سیاستهای جایگزینی واردات بوده است که در عمل چیزی جز ایجاد ساختار انحصاری و متمرکز را در اکثر بازارهای صنعتی
ک شور ازجمله بازار فلزات ا سا سی به ارمغان نیاورده ا ست ،بهطوریکه قدرت انح صاری موجود در این بازارها در اختیار چندین
بنگاه برتر بوده که در سایه اعمال سیا ستهای حمایتی دولت ،با نگاهی دروننگر و به صورت ت ضمین شده ،بازار داخلی را در
اختیار دارند و منجر به ایجاد ساختار صنعتی انح صاری شدهاند .ازاینجهت شنا سایی ساختار بازارها میتواند گامی مؤثر در
سیاستگذاریها بهجا گذارد.
شرکتهای سازنده تجهیزات برقی برای تولید مح صوالت خود نیازمند تأمین مواد خامی ه ستند که بخش ا صلی آنها را فلزات
اساسی (مس ،فوالد ،آلومینیوم) تشکیل میدهند که تولید آنها در انحصار شرکتهای بزرگ و صنایع باالدستی است که عموماً
توسط نهادهای عمومی و یا دولتی اداره می شوند .بازار این مواد خام اساسی به دلیل انحصارهای موجود ،شرایط مبادله و تجارت
را به نفع شرکتهای صنایع بزرگ تعیین میکند و صنایع پاییند ستی که میتوانند ارزشافزوده و ا شتغال ایجاد کنند نمیتوانند
روی قیمت و شرایط خرید تأثیرگذار باشند .مقابله با انحصار و اثرات مخرب آن بر اقت صاد ملی در صنایع باالدستی و تأمین مواد
خام نیازمند سازوکارهایی برای تنظیم مقررات بازار مواد خام اساسی است که بتواند در جهت تخصیص بهینه منابع و حداکثر بهره
برداری منابع ملی شود .ارائه سازوکار مناسب مانند ایجاد نهاد بخشی تنظیم مقررات بازار برای محافظت از صنایع پاییندستی در
برابر شرایط غیرمنصفانه و انحصاری بازارهای مواد خام مس ،فوالد ،آلومینیوم یکی از راهکارهای توسعه صنایع پاییندستی می
باشد.
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 -1-2بیان مسأله
در هر بازاری برای بررسی ماهیت رقابت و انحصار معموالً متغیرهای ساختاری شناسایی و ارزیابی می شوند .ساختار یک بازار
به معنای ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف یک کل در کنار هم میباشد .ساختار بازار معرف خصوصیات سازمانی بازار میباشد
که با شنا سایی آن میتوان رقابت در بازار را م شخص نمود .درجه تمرکز خریداران و فرو شندگان ،تفاوت کاال ،صرفههای
مقیاس و شرایط ورود به بازار ازجمله عوامل تعیینکننده ساختار بازار میباشند.
در اقتصاد یکی از شاخصهای مورد استفاده برای بررسی وضعیت رقابت و انحصار و شناسایی ساختار هر صنعت "درجه تمرکز
بازار" ا ست .در ب سیاری از ک شورهای جهان هر ساله میزان تمرکز بازارها در صنایع مختلف اندازهگیری می شود که نتایج آن
راهنمای دولتها برای سیا ستگذاریهای صنعتی و اقت صادی ،بقای رقابت و رعایت حقوق م صرفکنندگان ا ست .تمرکز
مهمترین متغیر ساختاری است که بیانگر وضعیت تعداد بنگاهها و توزیع بازار در میان بنگاههای موجود در آن بازار است .برای
پرداختن به تمرکز ابتدا باید حدود صنعت و سپس متغیر موردنظر (تولید ،فروش ،ا شتغال و  )...را م شخص نمود .چنانچه درجه
باالی تمرکز و موانع مرتفع در مقابل ورود بنگاههای جدید ،میتواند منجر به شکلگیری انحصار در آن بازار گردد .ساختار بازار
به دلیل تأثیری که بر عملکرد بازار (قیمت ،سود ،کارایی و بهرهوری بازار) دارد حائز اهمیت فراوانی است .جهت بررسی ساختار
بازار ،از شاخصهای مختلفی ازجمله مدلهای ساختاری که همان محاسبه شاخصهای تمرکز با استفاده از سهم بازار و مدلهای
غیر ساااختاری که ماهیت درآمدی و هزینهای بنگاههای اقتصااادی اساات و همچنین جهت بررساای موانع ورود ،از شاااخصهای
منطبق بر مدل رقابتی پورتر در قالب هزینه های ورود و خروج ( هزینه تبدیل باال ،سااارمایه ثابت باال ،قیمت اساااقاط کم،
محدودیتهای دولتی و… ) ،استفاده میشود.
آنچه در ایران م شاهده می شود ،این ا ست که تولیدکنندگان و تأمینکنندگان مواد اولیه موردنیاز صنعت برق به دلیل دارا بودن
ساختار بازار انح صاری و برخورداری از حمایتهای دولتی ،مح صوالت خود را به صورت غیررقابتی وارد بازار میکنند و با ا ستفاده
از مزیتهای ویژه ای که دارند مانند دسترسی به برق ارزان ،تمایل زیادی به صادرات محصوالت خود بهصورت ماده خام به خارج
از ک شور دا شته در نتیجه صنایع پاییند ستی نمیتوانند از مزیت های ن سبی سرزمینی مانند د ستر سی به مواد خام داخلی بهره
برداری کنند .این موضااوب باعش شااده اساات که شاارکتهای ایرانی نتوانند از مزیت دسااترساای به مواد خام داخلی در بازارهای
صادراتی برخوردار باشند و ریسکهای زیادی را در تأمین مواد اولیه متقبل شوند .شکلگیری سازوکارهای تنظیم بازار و مقابله با
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انحصااار ،می تواند بازار را به نحوی تنظیم کند که درنهایت تخصاایص منابع به نحو بهینه و با حداقل اثرات جانبی انجام شااود و
کسبوکارهای صنایع پاییندستی مانند سازندگان تجهیزات برقی رونق پیدا کند و مزیت صادراتی پیدا کنند.
 -1-3ضرورت و اهمیت
ساختار بازار داخلی مواد خام ا سا سی بهویژه فلزات ا سا سی مانند مس ،فوالد و آلومینیوم ،از نوب انح صاری (بازار انح صاری در
ادبیات اقتصاادی زمانی شاکل میگیرد که در بازار تنها یک فروشانده با ساهم بازار باال در یک صانعت معین وجود دارد و برای
کاالهای تولید شده جان شین وجود ندارد) یا انح صار چندگانه (طبق تعاریف اقت صادی به و ضعیتی گفته می شود ،که در آن تعداد
فروشااندگان (خریداران) بیش از واحد باشااد و همچنین تعداد آنها آنقدر زیاد نباشااد که رفتار هر یک در مورد تعیین قیمت و
مقدار ،بر سااود دیگران تأثیرگذار نباشااد .در بازار انحصااار چندجانبه ،تعداد فروشااندگان محدود اساات ،معموالً کاالهای (خدمات)
تولیدی همگن نی ستند و درنتیجه بحش برندینگ وجود دارد ،ورود به بازار و خروج از آن آزاد نی ست و همچنین معموالً اطالعات
خریدار ان با فروشندگان یکسان نیست و در بیشتر مواقع اطالعات خریداران از فروشندگان کمتر است) میباشد.
این ساختار موجب شده است ،هزینه تأمین مواد اولیه برای صنایع پاییندستی بهینه نباشد و منابع در اقتصاد ملی به صورت بهینه
تخ صیص نیابد .با توجه به اینکه عمده این شرکتها در کنترل دولت و یا نهادهای عمومی میبا شند ،توان ستهاند از حمایتهای
قانونی نیز برای عر ضه مح صوالت خود با شرایط غیررقابتی ن سبت به رقبای جهانی ا ستفاده نمایند و از مزیتهای د ستر سی به
انرژی یارانهای نیز برخوردار باشند و عمده محصوالت خود را که مواد خام هستند ،صادر نمایند .این در حالی است که سازندگان
صنایع پاییند ستی نمیتوانند از مزایای تولید داخلی این مواد خام برخوردار با شند شود و مزیت ن سبی خود را در بازار صادراتی
ن سبت به رقبای خارجی از د ست میدهند .بنابراین ارزشافزوده کمتری در اقت صاد ملی ایجاد می شود .علیرغم اینکه این م سئله
بارها از سوی تولیدکنندگان صنایع پاییندستی مطرح و آثار و نتایج عملی آن بیانشده است .مطالعهای دراینباره انجامنشده است
که شرایط ساختار بازار مواد خام بهویژه فلزات ا سا سی و مکانیزمهای عر ضه فعلی چه میزان در رقابتپذیری بنگاهها صنعتی
تأثیرگذار بوده ا ست و آثار منفی جانبی این ساختار چه بوده ا ست؟ چه نوب سیا ستگذاری و مکانیزمی میتواند شرایط بازار را
بهینه کند و مضرات و آثار منفی آن را حداقل سازد.
این مطالعه باهدف برر سی ساختار انح صاری بازار مواد خام بهطور خاص فلزات ا سا سی (مس ،آلومینیوم و فوالد) و تأثیر آن بر
صنایع پاییندستی انجام میشود و به دنبال ارائه یک بسته سیاستی جهت رفع آثار منفی انحصار و بهینهسازی بازار میباشد.

12

بررسی و ارزیابی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع باالدستی و مقرراتگذاری
برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان انحصاری

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

 -1-4فرضیهها یا سؤاالت
ساختار بازار مواد خام (فلزات اساسی) موردنیاز صنعت برق چگونه است؟
تأثیر انحصار بازار مواد خام اساسی بر سازندگان صنایع پاییندستی چگونه است؟
چه سازوکارهای تنظیمگری بازار مواد خام اساسی برای مقابله با انحصار مناسب است؟
الزامات و شرایط تحقق سازوکارهای تنظیمگری بازار مواد خام چیست؟
 -1-5روش تحقیق و جمعآوری اطالعات
در این تحقیق از دو روش کمی و کیفی اسااتفاده میشااود .در بخش اول با اسااتفاده از مدلهای کمی اقتصااادساانجی ،مدلهای
سنجش تمرکز بازار ،ساختار بازارهای فلزات ا سا سی (مس ،فوالد و آلومینیوم) و همچنین زیان اجتماعی نا شی از وجود انح صار،
بررسی میشود .در مرحله دوم با روشهای کیفی بسته سیاستی برای حل مشکالت بازار این مواد تدوین میشود .در این مرحله،
از روشهای مطالعه کتابخانهای و مصاحبههای عمیق برای گرداوری دادهها استفاده میشود .همچنین از روشهای پانل خبرگان،
برای تحلیل دادهها و ارائه نتایج استفاده میشود.
 -1-6مبانی نظری
مدلها تعیین ساختار بازار به دودسااته مدلهای ساختاری که همان محاسبه شاااخصهای تمرکز با استفاده از سهم باااااازار و
مدلهای غیر ساااختاری که استفاده از ماهیت درآمد و هزینههای بنگاههای اقتصاد است ،تقسیم میشااوند .مدلهای ساااختاری بر
پایا اه دو نظریا اه ساختار-رفتار -عملکرد ( )SCPو ساختار کارایی ( )ESپایهگذاری شدهاند .در مقابل مدلهای غیر ساختاری بر
پایه مباانی نظاری اقتصااد خارد تدوینشدهاند و از قادرت بیشاتر در ارزیاابی رقابات برخوردارند.
تمرکز یکی از جنبهها و ابعاد مهم ساختار بازار میباشد که نشان میدهد بازار تا چه اندازه به رقابت نزدیک یا از آن دور است.
تمرکز بیانگر نحوه توزیع بازار بین بنگاههای مختلف میبا شد و معرف دو جنبه یعنی تعداد بنگاهها و نابرابری در توزیع سهم
بازار بنگاهها میباشد .بر اساس نظریه قدرت بازار ،وجود تمرکز باال در یک صنعت ،منجر به کسب سود انحصاری می شود .لذا
این سؤال همواره مطرح ا ست که در میان شاخصهای اندازهگیری تمرکز کدامیک بهترین ا ست؟ در پا سخ به این سؤال
شاخصهای پیشنهادی متعددی مطرح می شوند که هرکدام از آنها نقاط قوت و ضعف خود را دارند ،که بسته به موقعیتهای
مختلف به کار میروند .بهطورکلی از طریق دو نوب معیار (مطلق و نسبی) میتوان اندازه تمرکز را سنجید ،معیارهای مطلق هم
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به تعداد بنگاهها و هم نحوه توزیع بازار توجه دارند ،درحالیکه معیارهای نسابی تمرکز صارفاً برحساب نحوه توزیع بازار بین
بنگاهها محا سبه می شوند .از میان معیارهای مدلهای ساختاری شاخصهای ن سبت تمرکز ،هرفیندال -هیر شمن ،آنتروپی
بهمنظور شناسایی بازار در این مطالعه به کار گرفتهشدهاند که مشخصات آنها در جدول شماره ( )1ارائهشده است:
جدول شماره ( :)1مدلها و روشهای اندازهگیری تمرکز بازار
نام مدل

شرح شاخص

ویژگیها

رابطه محاسباتی

این شاخص نسبتی از محصول بازار که توسط

*سادگی محاسبه

میسازد و ازجمله متداولترین شاخص

نسبت تمرکز  Kبنگاه

برتر1

مدلهای ساختاری

kبنگاه بزرگتر تولید میشود ،را مشخص

اطالعات موردنیاز

اندازهگیری تمرکز است که در اکثر مطالعات

𝑘

𝑖𝑆 ∑ = 𝑘𝑅𝐶
𝑖=1

تجربی از این شاخص استفاده میشودk .
اختیاری انتخاب میشود و دامنه این شاخص بین
صفر تا صد است ،که عدد  100مبین یک بنگاه

Honcentration Ratio of Establishment K

*محدود بودن

*تابع نزولی از تعداد
بنگاههای موجود در
صنعت

در بازار و عدد صفر بیانگر تعداد بیشماری بنگاه

*تأکید بر بنگاههای

با سهم کوچکی از بازار است.

بزرگ

1
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شاخص ه2رفیندال -هیرشمن ()HHI

در این شاخص اطالعات تمامی بنگاههای

𝑘

𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑆𝑖2
𝑖=1

صنعت منظور میشود ،ازاینرو آن را شاخص

*بهکارگیری اطالعات

اطالعات کامل مینامند و مقدار آن معادل

کل بنگاهها

مجموب مجذور سهم بازاری تمامی بنگاههای

*با افزایش بنگاهها

صنعت است و به این دلیل بر اهمیت بنگاههای

شاخص کاهش

بزرگتر بهوسیله تخصیص وزن بیشتر به آنها

مییابد

تأکید میگردد.
این شاخص معیار معکوس تمرکز است یعنی
هنگامیکه آنتروپی افزایش مییابد ،تمرکز
کاهش می یاید .این شاخص از جمع وزنی سهم

آنتروپی3

بازار بنگاهها به دست میآید .بهطوریکه به
𝑘
𝑆

𝐸

𝑖𝑆 𝑖 = − ∑ 𝑙𝑜𝑔2
𝑖=1

سهم هر بنگاه وزنی معادل ) Log(1/Sداده

*پایه تئوریکی معیار

میشود .دامنه تغییرات این شاخص بین صفر و

*تمرکز  Eمبتنی بر

 Log kاست ،هر چه به صفر نزدیکتر باشد،

تئوری اطالعات است.

بازار انحصاریتر و هرچه به  Log kنزدیکتر
باشد ،بازار رقابتیتر میباشد و به بررسی
تحوالت سهم بازاری بنگاههای کوچک

میپردازد.

Herfindahl-Hirschman Index
3
Entropy

2
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بهطورکلی عملکرد اقت صادی عبارت ا ست از مجموعه آثار و نتایجی که از فعالیت اقت صادی نا شی می شود .انحراف قیمت از
هزینه نهایی و کاهش سااط تولید متناظر آن مولد هزینه رفاهی مصاارفکنندگان و یکی از جنبههای مهم عملکرد بنگاه
میباشد .تصویر ( )2اثرات رفاهی انحصار را به صورت دقیقتر نشان میدهد .انحصارگر با کاهش تولید و دریافت قیمتی باالتر
از سط رقابتی باعش کاهش رفاه معادل سط ( ABEمعروف به مثلش رفاه) شده و نیز سط  CPABاشاره به انتقال درآمد
از طرف مصرفکنندگان به سمت انحصارگر دارد که سود یا رانت انحصاری نامیده میشود.
اما م سئلهای قابلذکر آن ا ست که صرف دان ستن نوب ساختار یک صنعت و ح صول اطمینان از انح صاری بودن آن کل
اطالعات موردنیاز در خ صوص هزینه اجتماعی انح صار را در برنمیگیرد ،بلکه ما نیازمند شاخصهایی در جهت اندازهگیری
هزینه اجتماعی انحصار میباشیم .بهمنظور محاسبه هزینه اجتماعی انحصار ،روشهای مختلفی ارائه شدهاند ،که هرکدام از آن
روشها با انجام یک سری از فروض تخمینهای مختلفی از هزینه رفاهی انح صار ارائه میکنند .مهمترین روشهای برر سی
هزینه اجتماعی رفاه ازدسترفته ناشی از انحصار بهصورت خالصه در شکل شماره ( )1ذکرشده است:
شکل شماره ( :)1مدلهای برآورد میزان رفاه ازدسترفته ناشی از انحصار
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بنابراین به استناد شکل ( )2میتوان گفت که هزینه اجتماعی انحصار به مثلش رفاه محدود نمیشود ،بلکه وی هزینه فرصت
منابعی را که صرف کسب قدرت انحصاری میشود ،بهعنوان آثار رفاهی منفی انحصار در نظر میگیرد .با توجه به شکل ()2
هزینه اجتماعی انحصار را میتوان بهصورت حاصل جمع مثلش رفاه ( )ABEو رانت انحصاری ( )CPABدر نظر گرفت.
درنهایت تمامی انتقادات وارد بر مدلهای ارائهشده منجر به ارائه روش کالین و مولر گردید که هزینه اجتماعی انحصار را متشکل
از دو جزء کاهش مازاد رفاه مصرفکنندگان و جزء دوم هزینه کسب و حفظ موقعیت انحصاری بیان نمودند.
شکل شماره ( :)2میزان رفاه ازدسترفته ناشی از انحصار

به عبارتی آنها معتقد بودند هر بنگاه تااندازهای دارای قدرت بازاری ا ست و اخاللی که تو سط هر یک از آنها در رفاه جامعه
ایجاد می شود ،باید جداگانه محاسبه شود .بر این اساس کالین و مولر برای ارزیابی هزینههای اجتماعی انحصار به تفاوت سود
متو سط صنعت از نرخ بازده رقابتی توجهی نکردند ،بلکه آنها تنها بنگاههایی را که نرخ سود آنها باالتر از بازده رقابتی بود،
در نظر گرفتند و تنها مازاد سود این بنگاهها را در هزینههای اجتماعی لحاظ نمودند .به عبارتی آنها ضرر رفاهی را ابتدا در
سط بنگاه محاسبه نمودند و بعد جمع کردند که با استفاده از اطالعات آماری حاشیه قیمت هزینه و کشش قیمتی تقاضا برای
هر بنگاه تخمین زده شد و سپس نرخ بازده رقابتی و سط سود انحصاری موردمحاسبه تو جه خود را به بنگاه معطوف کردند
و معتقد بودند که هزینه اجتماعی انح صارگر باید بهطور جداگانه محا سبه می شود .همچنین کالین و مولر هزینههای ک سب و
حفظ قدرت انحصاری را در زمره هزینههای اجتماعی محسوب کردند و معتقد بودند عدم توجه به این هزینهها موجب می شود
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اثرات رفاهی انح صار کمتر از واقع محا سبه شود .بنابراین باید هرگونه هزینهای که صرف ک سب و حفظ موقعیت انح صاری
می شود و درعینحال هیچ ارزش اجتماعی ندارد به مثلش رفاه ا ضافه کرد .اگر سود انح صاری را با و مخارج ک سب موقعیت
انحصاااری و تبلیغات نشااان دهیم ،اثرات رفاهی منفی انحصااار بهصااورت رابطه ( )1بیان خواهد شااد W( :کاهش در رفاه
مصرفکننده π ،سود انحصاری بنگاه A ،هزینه تبلیغات و مخارج کسب موقعیت انحصاری)
𝑖𝜋
2

= 𝑖𝑊 ()1

درواقع هزینه اجتماعی انحصار را بر اساس رابطه ( )2نیز میتوان بیان نمود.
𝑖𝐴𝜋𝑖 +
2

= 𝑖𝑊

𝑖𝐴 𝜋𝑖 +
2

()2

𝑊𝑖 = 𝐴𝑖 +

در بحش ادبیات موضوب و مبانی نظری به مباحش تئوریک مدل کالینگ مولر و بررسی جنبه محاسباتی رویکرد ایستا پرداخته شده
است .در محاسبات این مطالعه با استفاده از ترکیب مدل ایستای برآورد زیان ازدسترفته ناشی از انحصار و شاخصهای تمرکز
راهکاری بهصورت پویا از طریق فرمول مدل کالینگ و مولر ( ،)1981که بهصورت زیر ارائهشده است ،تخمین زده میشود.
𝐻𝜋
2

= 𝐿𝑊𝐷𝐷

()3

که در این رابطه  Hشاخص تمرکز هرفیندال (ا ستخراج شده از نتایج تخمین پژوهش حا ضر) و  πسود بنگاه (ا ستخراج شده از
صورتهای مالی شرکتهای تولیدکننده) هست.
مطالعات انجامشده نشان میداد که از سه شاخص نسبت تمرکز ،هرفیندال -هیرشمن ،آنتروپی بهمنظور شناسایی ساختار بازار
و از روش کالینگ و مولر در اندازهگیری هزینه اجتماعی انحصار بیشتر استفاده گردیده است.
 -1-7روش جمعآوری دادهها و تجزیهوتحلیل نتایج
در مورد جمعآوری اطالعات بازارهای موردمطالعه مستندترین و جامعترین دادههای موجود بررسی شدهاند ،که درنهایت با استفاده
از آمار معامالت روزانه در بازه زمانی  1388/6/1لغایت  1395/6/1ثبتشااده در سااایت بورس کاال که به تفکیک شاارکت ،حجم
مبادالت ،قیمت مبادله و  ...جمعآوری شده ا ست ،همچنین از ترازنامههای مالی و صورتهای سود و زیان شرکتهای موجود در
سامانه اطالعیههای ناشران (کدال) دادههای مربوط به سود ،فروش و هزینه بنگاهها استخراجشده است.
18
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در مورداستفاده از شاخصهای تمرکز به ترتیب  3متغیر کلیدی میبایست برآورد و تخمین زده شود ،همانطور که در بحش مبانی
نظری مطرح شد بر اساس شاخصهای مختلف کلیدیترین متغیر موردبحش ،سهم بنگاه از تولید صنعت و بازار هست ،این متغیر
از نسبت تولیدات بنگاه (بر اساس میزان عرضه در بورس کاال و صورتهای مالی) به تولیدات کل صنعت و بازار (مجموب تولیدات
بنگاههای موجود) به دست میآید .در مرحله بعدی همین متغیر با توجه به تعریف شاخصها به دو صورت مجذور (برای شاخص
هیرفندال-هیر شمن) و لگاریتمی (برای شاخص آنتروپی) برآورد می شوند .با توجه به جدول زیر میزان تمرکز و غیررقابتی بودن
شاخصها قابلتحلیل و بررسی هست:
جدول شماره ( :)2معیارهای ارزیابی نتایج شاخصها تمرکز بازار

نسبتهای تمرکز
شرح
( )CRiدرصد

رقابت کامل
رقابت
انحصاری

انحصار

شاخص هرفیندال-
هیرشمن

ویژگی اصلی بازار

()HI
بیش از  50بنگاه رقیب ،بدون آنکه سهمی از بازار را در

CR10

HI0

CR1 < 10

15  (1 / HI )  30

اختیار داشته باشند.

درصد بازار را در انحصار ندارند.

CR4 < 40

10  (1 / HI )  15

40  CR4  60

6  (1 / HI )  10

 4بنگاه ،حداکثر  40درصد بازار را در انحصار خود دارند.
 4بنگاه ،دستکم  40درصد و حداکثر  60درصد بازار را
در انحصار خود دارند.

چندجانبه

بنگاه مسلط

تعداد بنگاههای رقیب مؤثر زیاد؛ هیچکدام بیش از 10

CR4 > 60

3  (1 / HI )  6

CR 1  50

1  (1 / HI )  3

 4بنگاه ،دستکم  60درصد بازار را در انحصار خود
دارند.
یک بنگاه بهتنهایی بیش از  50درصد بازار را در
انحصار خود دارد.
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یک بنگاه کل بازار را در انحصار دارد.

 - 2بیازر رس
 -2-1مقدمه
مس فلزی چکشخوار و انعطافپذیر است که رسانای عالی گرما و الکتریسیته و مقاوم در برابر فرسایش میباشد .این عنصر
به صورت طبیعی در پوسته زمین وجود دارد .مس بهعنوان یک ماده غذایی نیز نقش حیاتی در حفظ سالمت افراد دارد .مس و
آلیاژهای آن برای کاربردهای مختلفی موردا ستفاده قرار میگیرند که برای یک سط زندگی معقول منا سب ا ست .تولید و
استفاده از آن در توسعه جامعه ضروری بوده و عامل مهمی در تضمین توسعه پایدار جامعه است .مس یکی از فلزاتی است که
بیش از دیگر فلزات بازیافت می شود .این از تواناییهای انسان است که فلزات را بارها بازیافت میکند تا مواد موردنیاز خود را
بسازد .بازیافت مس ،بازدهی استفاده از این فلز را گسترش داده و به ذخیره انرژی منتهی می شود و باعش تضمین منبع فلزی
پایدار برای نسلهای آینده میگردد .مس کمک بزرگی به اقتصاد ملی کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه میکند .استخراج
معدن ،فرآوری ،بازیافت و تبدیل این فلز به کاالهای موردنیاز جامعه عالوه بر ایجاد ا شتغال برای نیروی کار باعش تولید ثروت
برای جامعه میگردد.
 -2-2تاریخچه صنعت مس در جهان
شواهد با ستان شنا سی ن شان میدهد که مس یکی از نخ ستین فلزاتی ا ست که تو سط ان سان موردا ستفاده قرارگرفته ا ست و
حداقل  11هزار سال قبل برای ساخت اقالمی چون سکه و زیورآالت در غرب آ سیا موردا ستفاده قرار میگرفت .در دوران
ماقبل تاریخ ب شر ،متوجه شد که چگونه مس را ا ستخراج کند و برای ساخت ابزارآالت از آن بهره بگیرد .در هزاره سوم و
چهارم قبل از میالد نیز کارگران از منطقه هولوا ( )Huelvaدر ا سپانیا مس ا ستخراج میکردند .یونانیان در دوران ار سطو با
چگونگی ساخت آلیاژ برنج بهعنوان یکی از آلیاژهای ارز شمند مس آ شنا شدند .در آمریکای جنوبی ،تمدنهای مایا ،اینکاها و
آزتک از مس بهره میبردند و در دوران قرونوسطی ،مصنوعات مسی و برنزی در چین ،هند و ژاپن رونق یافتند.
 -2-3تاریخچه صنعت مس در ایران
ایران ازنظر منابع و ذخایر مس در دنیا به سبب شرایط زمین شنا سی ویژهای که دارد ،دارای جایگاهی خاص میبا شد .بهویژه
آنکه بخ شی از کمربند جهانی مس از این ک شور عبور میکند .از مهمترین معادن واقع بر روی این کمربند میتوان به معادن
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سرچ شمه ،میدوک ،دره زار و ...در ا ستان کرمان و سونگون اهر و ...اشاره کرد .البته هنوز باوجود ذخایر عظیم مس در ایران
مناطق نا شناخته فراواناند .شروب استخراج مس به روش نوین در ایران را میتوان مربوط به سال  1315که اداره کل معادن
تأ سیس شد دان ست ،که انگیزه ا صلی آن تأمین فلز مس برای کارخانههای مهمات سازی ارتش بود .اداره کل معادن وقت در
نواحی مس خیز شااناختهشااده در آن زمان مانند انارک ،عباسآباد و ساابزوار فعالیتهایی را آغاز نمود و برای این منظور
کارخانهای در ناحیه غنیآباد جنب شهرری تأسیس گردید که ظرفیت آن بیست تن مس در شبانهروز بود .با اعالم ملی شدن
معادن در سال  1351شرکت سهامی معادن سرچشمه کرمان تأسیس شد .در سال  1352بنای فعالیت مجتمع مس سرچشمه
با مشارکت شرکت آمریکایی آناکوندا شروب گردید .در سال  1355شرکت سهامی معادن سرچشمه کرمان به نام شرکت ملی
صنایع مس ایران تغییر نام یافت .راهاندازی و ادامه کار مجتمع بزرگ مس سرچشمه بعدازآنقالب اسالمی و آغاز بهرهبرداری از
معادن جدید میدوک و سونگون ،ایران را بهعنوان یکی از قطبهای تولید مس در جهان تبدیل نموده ا ست .هماکنون نیز
تمامی فعالیتهای مربوط به استخراج و بهرهبرداری از معادن مس کشور و همچنین تولید و فروش مس خالص به عهده این
شرکت میباشد.
 -2-4میزان ذخایر کشورهای تولیدکننده مس در جهان
بر طبق آمار منت شره تو سط سازمانهای ذیربط بینالمللی ازجمله سازمان زمین شنا سی ایاالتمتحده آمریکا در گزارشهای
ساالنه سال  ،2017شیلی با دارا بودن  27درصد ذخایر جهانی ،عمدهترین کشور دارنده این فلز اساسی میباشد بعدازآن کشور
ا سترالیا با ذخایر  12در صدی در مقام دوم قرار دارد و بعدازآن پرو و مکزیک با  10و  6در صد در مقامهای بعدی قرار دارند .
همانطور که مشاهده میگردد بیش از نیمی از ذخایر مس دنیا در منطقه آمریکای جنوبی قرار دارد .با توجه به تمرکز جغرافیایی
منابع مس در ق سمت جنوب غربی کره زمین ،ساختار سیا سی و اقت صادی و تکنولوژیکی ک شورهای این منطقه بر روی میزان
عرضااه و قیمت مس تأثیرگذار اساات ،اما با توجه به تقاضااای بساایار باالی کشااورهای دیگر مانند چین ،آلمان و  ...تقریباً قدرت
برابری عرضه و تقاضا دارای تمرکز جغرافیایی نمیباشد.
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شکل شماره ( :)3میزان ذخایر کشورهای تولیدکننده مس ) منبع :گزارش سال  2017سازمان زمینشناسی ایاالتمتحده آمریکا)

میزان ذخایر مس در جهان
5%

United States

19%

12%

Australia
Canada

1%

Chile

3%

China

4%

Indonesia

3%

Kazakhstan

27%

Mexico

10%

Peru
Poland

4%

2% 4%

6%

 -2-5میزان تولید جهانی مس
تولید مس معدنی به تفکیک کشور در سال  ،2016دقیقاً با روند مشابه کشورهای دارنده ذخایر مس به ترتیب با پیشروی آمریکا،
شیلی و پرو در تولید جهانی مس مواجه هستیم .آسیا نیز رشد قابلتوجهی نسبت به مدت مشابه داشته است که پرش چین در
این امر غیرقابلانکار است.
شکل شماره ( :)4میزان تولید سال  2016مس جهانی به تفکیک کشور )منبع :گزارش سال  2017سازمان زمینشناسی ایاالتمتحده آمریکا)

میزان تولید مس به تفکیک کشور
United States
Australia

5%
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 -2-6مصرف مس تصفیهشده در جهان
مس ت صفیه شده ،تو سط کارخانجات تولید کاالهای م سی نیمه ساخته یا بهطورمعمول تو سط اولین کاربران مس ازجمله
سازندگان شمش ،کارخانههای تولید برنج ،کارخانههای تولید سیم آلیاژ ،ریختهگری و کارخانههای تولید فویل مصرف می شود.
همانگونه که در نمودار مشاهده می شود مصرف مس تصفیه شده باگذشت زمان افزایشیافته است بهنحویکه در سال 2015
نسبت به سال  2010رشد  12درصدی را شاهد بودهایم.
شکل شماره ( :)5میزان مصرف مس از سال ( 2010-2015منبع :وبسایت آماری )Statista

 -2-7موارد عمده مصرف مس
مس و آلیاژ مس نیمهتمام برای ا ستفاده در مح صوالت نهایی مانند خودرو ،لوازمخانگی ،لوازم الکترونیکی ،و طیف و سیعی از
دیگر محصوالت وابسته به مس بهمنظور تأمین نیازهای جامعه است .هرکجا که مس و آلیاژهای آن وجود دارند ،تجهیزات و
ما شینآالت صنعتی نیز یافت می شوند .با توجه به دوام و ما شینکاری و ریختهگری دقیق و با مقاومت باال ،آلیاژهای مس
برای ساخت مح صوالتی نظیر چرخدندهها ،یاتاقانها و پرههای توربین ایده آل میبا شند .قابلیت ر سانایی حرارتی فوقالعاده
مس و توانایی مقاومت در برابر محیطهای خ شن ،مس را به یک انتخاب ایده آل برای تجهیزات حرارتی ،مخازن تحتف شار
تبدیل میکند .خا صیت مقاومت مس و آلیاژهای مس (مانند برنج ،برنز و نیکل) در برابر خوردگی ،آنها را برای ا ستفاده در
محیطهای دریایی مناسب کرده است .مخازن ،تانکرها ،لولههای قرارگرفته در قعر آب دریا ،پروانهها ،توربینها ،سکوهای نفتی
و نیروگاههای ساحلی ،همه وابستگی به مقاومت مس در برابر خوردگی دارند.
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شکل شماره ( :)6میزان مصرف مس بر اساس فعالیت (منبع)IWCC / ICA, 2015 :

 -2-8بررسی وضعیت قیمت مس
مس را یکی از شاخصهای اقتصاد مینامند چراکه یکی از سادهترین راههای بررسی وضعیت بازارهای اقتصادی جهان مرور
قیمت این فلز توسعه است .علت این اطمینان به مس برای سنجش اقتصاد ،کنار برد وسیع آن در بخشهای بنیادی و رشد
فعالیتهای اقت صادی جوامع بهویژه درحالتو سعه و حتی تو سعهیافته به دلیل ویژگیهای متالورژیکی ،و قیمتی خاص این فلز
میبا شد .مس ،بهعنوان کاال و تجارتی ا ست که بین تولیدکنندگان و م صرفکنندگان معامله می شود یکی از عوامل مهم در
مبادالت یک کاال مانند مس قیمت حال حاضار (قیمت نقدی) و قیمت آتی آن اسات .نقش تبادل کاال بهمنظور تساهیل و
شفافسازی فرآیند قیمتها میباشد .بازار بورس فلزات لندن ( ،)LMEبازار بورس کاال نیویورک ( )COMEX/NYMEXو بازار
بورس آتی شانگهای ( ،)SHFEسه بازاری هستند که این نقش را به نحو احسنت ایفا میکنند.
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شکل شماره ( :)7بررسی روند قیمتی مس در بازه زمانی ( 2007-2015منبع :وبسایت بورس فلزات لندن )LME

 -2-9بررسی اجمالی وضعیت بازار مس ایران
در حال حاضر بخش عمدهای از فعالیتهای تولید مس در کشور بهخصوص صنایع باالدست شامل بهرهبرداری از معادن و تولید
مس تصفیهشده ،در اختیار شرکت ملی صنایع مس ایران است .شرکتهای کوچک دیگری هم هستند که در حال تولید کنسانتره
در ظرفیتهای پایین و یا تولید کاتد هیدرومتالورژی از کان سنگهای اک سیدی ه ستند .ولی همانطور که ا شاره شد ،عمده تولید
مس در ک شور به شرکت ملی مس اخت صاص دارد که با راهاندازی فاز  2کارخانههای تغلیظ سونگون و سرچ شمه ،روند رو به
رشدی را در تولید مس سپری میکند.
هماکنون ،شاارکت ملی مس از سااه معدن بزرگ ساارچشاامه ،سااونگون و میدوک بهرهبرداری میکند .فرآیند تغلیظ مس و تولید
کنسانتره ،در سه مجتمع به همین نام در حال انجام است .این شرکت دو واحد ذوب در مجتمعهای سرچشمه و خاتونآباد و یک
واحد پاالیش مس در سرچشمه دارد .البته فاز اول پاالیشگاه خاتونآباد هم در شرف راهاندازی است .عالوه بر واحدهای فوق ،این
شاارکت دو واحد تولید مس به روش هیدرومتالورژی از کانساانگهای اکساایدی در مجتمعهای ساارچشاامه و میدوک دارد.
شرکتهای کوچکتر ،نظیر شرکتهای چهار گنبد ،میناکان ،فلز رنگین ،تکنار و چندین شرکت دیگر نیز ه ستند که تعداد آنها
به  10شرکت نیز نمیرسد .هرکدام از این واحدها ،یک واحد تغلیظ دارند که محصول آنها را شرکت ملی مس خریداری میکند.

25

بررسی و ارزیابی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع باالدستی و مقرراتگذاری
برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان انحصاری

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

البته چند شرکت کوچک دیگر نیز وجود دارند که کاتد مس از قرا ضه و یا کان سنگهای اک سیدی به روش هیدرومتالورژی تولید
میکنند.
م صرف ا صلی مس در صنایعی نظیر صنعت برق و مخابرات ،صنعت ساختمان و تولید خودرو ا ست .در م صارف صنعتی و تولید
کاالهای مصرفی نیز عموماً به میزان قابلتوجهی مس مصرف می شود .متأسفانه به دلیل رشد صنعتی پایین کشور ،مصرف مس
عمدتاً مختص به سه صنعت مذکور است .در وضعیت کنونی ،افزایش قیمت مس و کسری بودجه ،وزارت نیرو را بیشتر به سمت
استفاده از کابلهای آلومینیوم سوق داده است.
همواره صنعت مس به دلیل ظرفیتهای تولید موجود یکی از صنایع صادراتی ایران میباشد .طی یکی دو سال اخیر ،تحریمهای
اعمال شده علیه ایران ،گریبان این صنعت را نیز گرفته و با توجه به امتیازات و مزایای رقابتی ن سبی تولید مس در منطقه ،عمالً
فروش خارجی مس با م شکالت بغرنجی همراه ا ست .چین مق صد ا صلی صادرات کن سانتره و ترکیه و امارات ،مق صد ا صلی
صادرات مس تصفیهشده از کشور بودند.
در حال حا ضر ،شرکتهای تولیدکننده مس چه در صنایع باالد ست و چه در صنایع پاییند ست ،با م شکالت نقدینگی حا صل از
افت قیمتها و رکود بازار مواجه ه ستند .این و ضعیت را میتوان در میزان سودآوری مهمترین شرکت تولیدکننده مس در ایران
مشاهده کرد ،شرکت ملی مس که تقریباً طبق ترازنامههای موجود در سامانه اطالعیههای ناشران (کدال) ساالنه بالغبر یک هزار
میلیارد تومان سود داشته ،در حال حاضر به دلیل افت شدید قیمتهای جهانی مس و هزینههای هنگفت سرمایهای در پروژههای
متعدد شرکت ،وضعیت مناسبی را پیش رو ندارد.
به نظر میرسد دخالت دولت و سایر نهادهای مسئول و قانونگذار ،گریبان صنعت را در شرایط سخت فعلی گرفته است .درواقع
این صنعت ،ا سم ًا خ صو صی شده ا ست اما هنوز متأسفانه دولت از طریق در اختیار گرفتن بخش عمدهای از مالکیت شرکتهای
موجود در صنعت ،دخالت و قدرت تصمیمگیری بخش خصوصی را کاهش داده است.
 -2-9-1بررسی فعاالن بازار مس

طی مطالعه صااورت گرفته و با بررساای پورتالهای سااازمان بورس و اوراق بهادار ،بورس کاال ،فرابورس و سااامانه اطالعیههای
ناشران (کدال) از تاریخ  1388/6/1لغایت  ،1395/12/29عمده شرکتهای فعال در بازار صنعت مس درزمینههای مختلف ازجمله
تولید ،فرآوری و  ....به شرح ذیل میباشند:
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شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت راد کابل شمال پارس

شرکت صنایع مس کاوه

شرکت دنیای مس کاشان

مجتمع معادن مس تکنار

شرکت گیل راد شمال

شرکت مس کاران

گروه صنایع افق البرز

شرکت صنایع مس شهید باهنر

شرکت بازیافت فلزات غیر آهنی رفسنجان

با ا ستناد به آمار معامالت روزانه بورس کاال و همچنین صورتهای مالی شرکتهای مذکور و همچنین تجزیهوتحلیل دادههای
موجود صنعت مس ایران ،میزان تولید صنعت ،شرکتها و همچنین درصد سهم بازاری بنگاهها ،به تفکیک سال در جدول پیوست
شماره ( )1برآورد و گردآوریشده است.
 -2-9-2بررسی مالکیتهای شرکتهای مس حاضر در بورس اوراق بهادار

با توجه به گزارشهای سالیانه هیئتمدیره به مجمع عمومی شرکتها ،اطالعات مالکیتی شامل نام سهامداران ،تعداد سهام و
در صد مالکیت آنها در پیو ست شماره ( )2ت شری شده ا ست .با برر سی مالکیت شرکتهای حا ضر در بورس و فعال در صنعت
مس میتوان مالکیت دولتی بر آنها را بهوضاااوح مشااااهده کرد .این میزان مشاااارکت و ساااهم داشاااتن در دولت در مالکیت
تولیدکنندههای مس نشان از انحصار دولتی و عدم اجازه ورود بخش خصوصی به آنها را دارد.
 -2-9-3بررسی تمرکز بازار مس

همانطور در بحش ادبیات مو ضوب و مبانی نظری مطرح شد برای تجزیهوتحلیل و بررسی ساختار حاکم بر صنعت مس ایران به
ترتیب از  3شااااخص اندازهگیری تمرکز (نسااابت تمرکز  4بنگاه برتر ( ،)CR4هرفی ندال-هیرشااامن ( )HHIو آنتروپی ())E
استفادهشده است ،نتایج سالیانه برآورد این شاخصها در جدول زیر قابلمشاهده میباشد.
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جدول شماره ( :)3نتایج محاسبات شاخصهای تمرکز بازار مس
شاخص/سال

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

CR4

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

همانطور که از جدول نتایج آزمونها و شاااخصهای تمرکز بازار پیداساات ،ساااختار بازار مس ایران در تمام بازه  8ساااله مطالعه
به صورت کامالً انحصاری اداره میگردد تنها در برخی از سالها مانند  ،1391از شدت این انحصار کاسته شده است ولی مجدداً
بازار به ساختار انح صار کامل گرایش دا شته ا ست و قریب به  95در صد تولیدات مس ک شور را شرکت ملی صنایع مس ایران بر
عهده دارد که این نشان از انحصار کامل این بنگاه اقتصادی در این صنعت دارد.
شکل شماره ( :)8شاخص اندازهگیری تمرکز بازار مس
شاخص اندازه گیری تمرکز بازار
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1395

1394

1393

1392
E

1391
HHI
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 -2-9-4بررسی زیان ناشی از انحصار

با توجه به بررسی ساختار بازار مس که به صورت انحصار کامل میباشد ،میتوان برای اندازهگیری زیان ناشی از انحصار بهجای
درنظرگرفتن تجزیهوتحلیل تمام بنگاهها ،تنها صورتهای مالی انحصارگر اصلی (شرکت ملی صنایع مس ایران) را در نظر گرفت.
با ا ستفاده از معیارهای مذکور در بخش اول ،به اندازهگیری رفاه ازد سترفته نا شی از این انح صار میپردازیم .معیار کالینگ مولر
جزو بهترین و بهینهترین شاخصهای برآورد زیان ناشی از انحصار بازار میباشد که در جدول زیر مقادیر آزمون ،تخمین زده شده
است:
جدول شماره ( :)4محاسبه ارزش زیان ناشی از انحصار صنعت مس
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مقدار زیان انحصار
(میلیون ریال)
رویکرد کالینگ
 %از صنعت

0.323
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0.365
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0.016

0.124

مولر
تعداد بنگاههای
6

4

6

8

6

6

5

6

فعال در بازار

 -2-10جمعبندی
همانطور که بیان شد ،اهمیت و ضرورت تولید مس به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی منحصربهفرد ،امری غیرقابلانکار است.
همچنین با بررساای کلیات بازار جهانی مس میتوان بیان کرد که این صاانعت از لحاظ تولید و قیمت با مشااکالت و نوسااانات
عدیدهای مواجه ا ست .در ایران نیز بعد از ملی شدن معادن ،عمالً تنها بنگاهی که به صورت م ستمر و جدی در این زمینه فعالیت
دارد ،شرکت ملی صنایع مس ایران ا ست .این عدم وجود بنگاههای رقیب و همچنین م شکالت ورود به صنعت و قوانین خاص،
موجب شده است که ساختار بازار شکل کامالً انحصاری به خود بگیرد که طبق مدلها و آزمونهای متفاوتی که صورت پذیرفت،
صحت این ادعا نیز مورد تائید قرار گرفت .قدرت انح صاری شرکت صنایع ملی مس ایران بهقدری باال میبا شد که تقریباً 95
درصد از تولیدات مس کشور را در اختیار دارد .بنا بر تمامی نظریات اقتصادی وجود انحصار در بازار موجب ایجاد زیان اجتماعی و
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کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد .طبق محا سبات صورت پذیرفته مطابق با معیارهای ا ستاندارد برآورد زیان اجتماعی در اقت صاد،
بهطور متو سط سالیانه  2هزار میلیارد ریال بهعنوان زیان اجتماعی نا شی از انح صاری بودن بازار مس را اقت صاد ایران بر دوش
میکشد.

 -3بیازر آلدر ی دو
 -3-1مقدمه
آلومینیوم سومین عنصر فراوان در پوسته زمین میباشد و بیشترین نرخ رشد مصرف را در میان فلزات در طی سه دهه اخیر
دارا بوده است که این امر به دلیل ویژگیهای برتر آلومینیوم همچون سبکی وزن ،سازگاری با محیطزیست و قابلیت تبدیل به
مواد متنوب میباشد .این ویژگیها ،آلومینیوم را بهعنوان یک فلز استراتژیک برای کشورهای مختلف بدل کرده است.
آلومینیوم که عنصری نقرهای و انعطافپذیر است ،عمدتاً به صورت سنگ معدن بوکسیت یافت می شود .آلومینیوم ،فلزی نرم و
سبک ،اما قوی است .ظاهری نقرهای خاکستری دارد و الیهنازک اکسیداسیونی که در اثر  -برخورد با هوا در سط آن تشکیل
می شود ،از زنگزدگی جلوگیری میکند .وزن آلومینیوم تقریباً یک سوم فوالد یا مس ا ست .چکش خور و انعطافپذیر بوده و
بهراحتی خم میشود .بعالوه ،این عنصر غیر مغناطیسی ،دومین فلز چکش خور و ششمین فلز انعطافپذیر است.
اجزای سازههایی که از آلومینیوم ساخته می شوند ،در صنعت هوانوردی و سایر مراحل حملونقل ،بسیار مهم هستند .همچنین
در سازههایی که در آنها وزن پایدار و مقاومت الزم ا ست ،وجود این عن صر اهمیت زیادی دارد .آلومینیوم بعد از اک سیژن و
سیلی سیم ،سومین عن صر فراوان در پو سته زمین مح سوب می شود و بهطور کامل قابل بازیافت ا ست و  95در صد نیز قابلیت
ذخیره انرژی دارد .همه این عوامل سبب گردیده تا این فلز در  30سال گذشته در بین کل فلزات ،بیشترین رشد مصرف را به
خود اختصاص دهد و پیشبینی میگردد که در  30سال آینده نیز همین وضعیت ادامه یابد.
ماده اولیه و اصلی جهت تولید این فلز ،اکسید آلومینیوم یا آلومینا ) (Al2O3با درصد خلوص باال بوده و در حدود  90درصد
آلومینا جهت تولید آلومینیوم ا ستفاده می شود .تولید هر تن آلومینیوم در جهان نیازمند  2تن آلومینا ست و تولید هر یک تن
آلومینا با استفاده از  2تا  3تن بوکسیت مقدور است .آلومینیوم خالص ،نرم و دارای استحکام محدودی است .این فلز میتواند
باکارهایی مانند لوله کردن و یا قالببندی تا حدودی سخت شود و استحکام پیدا کند .اما این سختی و استحکام جهت به کار
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بردن ،نسبتاً پایین است و درنتیجه آلومینیوم ،بیشتر همراه با سایر فلزات به صورت آلیاژ به کار میرود؛ هرچند که میزان فلزات
افزودهشده به آلومینیوم دارای نسبت پایینی در آلیاژ میباشند.
 -3-2تاریخچه آلومینیوم در ایران
تولید آلومینیوم در ایران از سال  1351با ایجاد کارخانه آلومینیوم اراک آغاز گردید  .سپس کارخانه آلومینیوم المهدی و هرمزال
به مجموعه تولید آلومینیوم ایران افزوده شدند .در حال حاضر ،ایران با برخورداری از  3کارخانه تولید آلومینیوم المهدی ،ایرالکو
و هرمزال با ظرفیت  432هزار تن ،رتبه هجدهم جهان را ازنظر میزان ظرفیت تولید آلومینیوم داراست.
 -3-3ذخایر بوکسیت در ایران
کان سارهای بوک سیت ایران ازنظر جغرافیایی در شمال شرق ،شمال ،شمال غرب ،مرکز و جنوب غرب ک شور پراکندهاند .این
کانسارها در البرز ،ایران مرکزی و زاگرس واقعشدهاند .ذخایر بوکسیت در ایران چندان زیاد نیستند و با توجه به شرایط تشکیل
بوکسیت و در نظر گرفتن مسائل زمین شناسی ایران ،به نظر نمیرسد ذخایر قابلتوجهی ازنظر جهانى در ایران اکتشاف شود .
بااینحال برخى از این ذخایر در مناطق جاجرم ،بوکان ،سقز و آبگرم قزوین قرار دارند .عمدهترین معادن فعال بوکسیت ایران،
معادن بوک سیت ق شالق در ا ستان مازندران ،بوک سیت جاجرم و بوک سیت گوش کمر در ا ستان خرا سان ،خاک ن سوز شهید
نیلچیان در استان چهارمحال و بختیاری ،بوکسیت مندون و جمالالدین در استان کهکیلویه و بویراحمد ،خاک نسوز و بوکسیت
ر ضاآباد در ا ستان سمنان ،بوک سیت صدرآباد در ا ستان یزد ،بوک سیت التریتى زان و بوک سیت شاه بالغی در ا ستان تهران و
بوک سیت بیگلر در ا ستان قزوین ه ستند .ذخیره ایران در حدود  39میلیون تن ا ست که تقریباً  0/1در صد از کل ذخایر
بوکسیت دنیا را به خود اختصاص داده است.
ذخایری در حد دهها میلیارد تن از این کانسااارها در مناطق طارم ،قزوین ،منجیل و اهر وجود دارد .ایران جز کشااورهای
صااادرکننده بوکساایت و آلومینیوم و محصااوالت مشااتقه آن میباشااد و سااهم قابلتوجهی در تجارت جهانی دارد اما با توجه به
تقاضای داخلی و همچنین میزان صادرات آلومینیوم طبق آمار سال  1395اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران بخشی
از آلومینیوم مورد تقاضای داخلی از طریق واردات تأمین میگردد.
در ایران نخستین بار در سال  1958در ناحیه بلبلوئیه در استان کرمان ،بوکسیت گزارششده است .پسازآن ،در ادامه مطالعات
زمین شنا سی و اکت شافات بنیادی افقها ،ذخایری از بوک سیت در ایران ک شف شد .بهطور خال صه ،مهمترین کان سارهای
بوکسیت در ایران عبارتاند از:
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بوکسیت سیاه رودبار ،گرگان

بوکسیت صدرآباد ،یزد

بوکسیت شاه بوالغی ،دماوند

بوکسیت شمال یزد

بوکسیت آب گرم قزوین

بوکسیت چک چکو یزد

بوکسیت سرچاوه ،بوکان

بوکسیت سرفاریاب دهدشت

طبق سند چ شمانداز ،ایران باید تا سال  1404حداقل  1.5میلیون تن ظرفیت تولید آلومینیوم ایجاد کند .با توجه به سند
چشمانداز  1404و پیشبینی تولید حداقل یکمیلیون و  500هزار تن شمش آلومینیوم میتوان گفت که اگر ایران طبق برنامه
پیش رود میتواند با گذر از عمان به رتبه  17جهانی دست یابد.
 -3-4میزان تولید آلومینیوم
به گزارش سازمان زمین شنا سی آمریکا ،مجموعاً  220کارخانه تولید آلومینیوم در دنیا وجود دارد که کل ظرفیت تولیدی در
سال  2016حدود  72500میلیون تن بوده است .ایران با تولید  350هزار تن در سال  2015مکان بیستم تولید اولیه آلومینیوم را
دارا میبا شد و از طرفی رتبه تولید ایران در خاورمیانه در سال  2015پنجم میبا شد .همانطور که در شکل  9م شاهده می شود
چین بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم در دنیا و امارات متحده عربی بزرگترین تولیدکننده در خاورمیانه میباشند.
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شکل شماره ( :)9میزان تولید سال  2016آلومینیوم جهانی به تفکیک کشور )منبع :گزارش سال  2017سازمان زمینشناسی ایاالتمتحده آمریکا)
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 -3-5مصرف آلومینیوم
بهطورکلی میزان ر شد تقا ضای جهان در سال  2017ن سبت به سال قبل  5.3در صد بوده ا ست و همانطور که از نمودار زیر
پیداست بیشترین میزان مصرف آلومینیوم مربوط به کشور چین است که البته با توجه به ظرفیت تولید باالی این کشور انتظاری
جز این وجود ندا شته ا ست .پس از چین ک شورهای منطقه اروپای غربی که غالباً صنعتی میبا شند بی شترین تقا ضا و م صرف
آلومینیوم در جهان را دارا میباشند .همچنین آمریکا رتبه سوم مصرف آلومینیوم در دنیا را دارا میباشد.
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شکل شماره ( :)10میزان مصرف سال  2017آلومینیوم جهانی به تفکیک منطقه )منبع :گزارش سال CRU Aluminium Market 2017

)OutlookSource

 -3-6بررسی وضعیت قیمت آلومینیوم
از اوا سط دهه هفتاد میالدی ،شش شرکت بزرگ تولیدکننده آلومینیوم یعنی شرکت آلکوا ،آلکان ،رینولدز ،کایزر ،پچینی و
آلوسوئیس ،قدرت گذشته را در قیمتگذاری آلومینیوم از دست دادند .شرکتهایی که واحدهای ذوب آنها عمدتاً در مناطقی از
آمریکای شمالی ،اروپا ،ا سترالیا و نیوزلند متمرکز بودند و تولیدات آنها چرخه کامل صنعت آلومینیوم ،از ا ستخراج سنگ
بوکسیت تا تولید قطعات آلومینیومی را شامل می شد .باوجود مقاومت شش شرکت اصلی برای حفظ انحصار ،با رشد واحدهای
ذوب در اقصی نقاط جهان ،شاخص قیمتگذاری بهمرور تغییر کرد.

34

بررسی و ارزیابی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع باالدستی و مقرراتگذاری
برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان انحصاری

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

شکل شماره ( :)11بررسی روند قیمتی آلومینیوم در بازه زمانی ( 2007-2015منبع :وبسایت بورس فلزات لندن )LME

 -3-7بررسی فعاالن بازار آلومینیوم
طی مطالعه صااورت گرفته و با بررساای پورتالهای سااازمان بورس و اوراق بهادار ،بورس کاال ،فرابورس و سااامانه اطالعیههای
نا شران (کدال) از تاریخ  1388/6/1لغایت  ،1395/12/29عمده شرکتهای فعال در بازار صنعت آلومینیوم در زمینههای مختلف
ازجمله تولید ،فرآوری و  ....به شرح ذیل میباشند:
شرکت آلومتک

شرکت آلومینیوم المهدی

شرکت هرمزال

شرکت آلومراد

گروه نورد و قطعات آلمینیوم

شرکت فنآوری ذوب گلپایگان

شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)
شرکت صنایع نگین آلومینیوم
گلپایگان

با ا ستناد به آمار معامالت روزانه بورس کاال و همچنین صورتهای مالی شرکتهای مذکور و همچنین تجزیهوتحلیل دادههای
موجود صنعت آلومینیوم ایران ،میزان تولید صنعت ،شرکتها و همچنین در صد سهم بازاری بنگاهها ،به تفکیک سال در جدول
پیوست ( )3برآورد و گردآوریشده است.
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 -3-7-1بررسی مالکیتهای شرکتهای آلومینیوم حاضر در بورس اوراق بهادار
با توجه به گزارشهای سالیانه هیئتمدیره به مجمع عمومی شرکتها ،اطالعات مالکیتی شامل نام سهامداران ،تعداد سهام و
در صد مالکیت آنها در پیو ست ( )4بیان شده ا ست .در برر سی مالکیت شرکتهای بزرگ صنعت آلومینیوم بی شتر شاهد ح ضور
مالکیت دولتی و شرکتهای دارای معادن و منابع تولید میباشیم ،که این موضوب نشان از عدم اجازه ورود بخش خصوصی حتی
شرکتهای بزرگ به این بازار میشود.
 -3-7-2بررسی تمرکز بازار آلومینیوم
همانطور در بحش ادبیات موضوب و مبانی نظری مطرح شد برای تجزیهوتحلیل و بررسی ساختار حاکم بر صنعت آلومینیوم ایران
به ترتیب از  3شاااخص اندازهگیری تمرکز (نساابت تمرکز  4بنگاه برتر ( ،)CR4هرفیندال-هیرشاامن ( )HHIو آنتروپی ())E
استفادهشده است ،نتایج سالیانه برآورد این شاخصها در جدول زیر قابلمشاهده میباشد:
جدول شماره ( :)5نتایج محاسبات شاخصهای تمرکز بازار آلومینیوم
شاخص/سال

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

CR4

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

همانطور که از جدول نتایج آزمونها و شاااخصهای تمرکز بازار پیداساات ،ساااختار بازار آلومینیوم ایران در بازه  8ساااله مطالعه
به صورت انحصار چندجانبه (شرکت آلومینیوم ایران ،شرکت آلومینیوم المهدی و شرکت هرمزال) اداره میگردد اما باگذشت زمان
مجدداً به سمت انح صار کامل سوق پیداکرده ا ست بهنحویکه در سال  1395شرکت ملی آلومینیوم ایران سهم  96در صدی از
تولیدات کل صنعت را دارا بوده است.
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شکل شماره ( :)12شاخص اندازهگیری تمرکز بازار آلومینیوم

شاخص اندازه گیری تمرکز بازار
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1395

1394

1393

1392
E

1391

1390

1389

1388

HHI

 -3-7-3بررسی زیان ناشی از انحصار
با توجه به بررسی ساختار بازار آلومینیوم که به صورت انحصار چندجانبه میباشد ،میتوان برای اندازهگیری زیان ناشی از انحصار
بهجای درنظرگرفتن تجزیهوتحلیل تمام بنگاهها ،تنها صااورتهای مالی بنگاههای انحصااارگر اصاالی (شاارکت آلومینیوم ایران،
شااارکت آلومینیوم المهدی و شااارکت هرمزال) را در نظر گرفت .از طرف دیگر به دلیل نبود اطالعات و صاااورت های مالی
شرکتهای آلومینیوم المهدی و هرمزال ،برای تخمین زیان نا شی از انح صار از طریق پروک سی وزن این شرکتها ن سبت به
شرکت آلومینیوم ایران دادهها استخراج شدهاند .با استفاده از معیارهای مذکور در بخش اول ،به اندازهگیری رفاه ازدسترفته ناشی
از این انحصااار میپردازیم .معیار رویکرد کالینگ مولر جزو بهترین و بهینهترین شاااخصهای برآورد زیان ناشاای از انحصااار بازار
میباشد که در جدول زیر مقادیر آزمون ،تخمین زدهشده است:
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جدول شماره ( :)6محاسبه ارزش زیان ناشی از انحصار صنعت آلومینیوم
1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

33411

3638

11583

118559

13463

61332

124363

201658

مقدار زیان انحصار
(میلیون ریال)
رویکرد کالینگ
 %از صنعت

0.005

0.0005

0.001

0.010

0.0009

0.0036

0.0083

0.0089

مولر
تعداد بنگاههای
5

6

6

6

6

6

8

8

حاضر در صنعت

 -3-8جمعبندی
همانطور که بیان شااد ،آلومینیوم به دلیل دارا بودن ویژگیها و مزایای یکتا فلزی اسااتراتژیک و قابلتوجه میباشااد .همچنین با
بررساای کلیات بازار جهانی آلومینیوم میتوان بیان کرد که این صاانعت از لحاظ تولید و قیمت با مشااکالت و نوسااانات عدیدهای
مواجه ا ست .ساختار بازار آلومینیوم با توجه به برر سی میزان تولید شرکتهای فعال در این صنعت به صورت انح صار چندجانبه
میباشااد که تمایل به انحصااار کامل دارد ،این شاارکتها که شااامل شاارکت ملی آلومینیوم ایران ،آلومینیوم المهدی و شاارکت
آلومینیوم هرمزال میباشااند ،تقریباً میزان  96درصااد تولیدات آلومینیوم ایران را در اختیار دارند .طبق محاساابات صااورت پذیرفته
مطابق با معیارهای استاندارد برآورد زیان اجتماعی در اقتصاد ،بهطور متوسط سالیانه  46میلیارد ریال بهعنوان زیان اجتماعی ناشی
از رقابتی نبودن بازار آلومینیوم را اقتصاد ایران بر دوش میکشد که این عدد بااینکه مقدار اندکی است اما بازهم بهعنوان هزینهای
بر جامعه را تحمیل میکند.
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 -4بیازر فدی
 -4-1مقدمه
فوالد یکی از کاالهای مهم و تأثیرگذار در ر شد و تو سعه صنعتی ک شورها ا ست .این کاال بعد از نفت و گاز دومین کاالی
پرحجم تجارت جهانی را تشکیل میدهد و تعداد زیادی از صنایع پایه از قبیل حملونقل ،ساختمان ،ساخت ماشینآالت ،معدن
و دیگر صنایع مرتبط با تولید و انتقال انرژی ،به صنعت فوالد وابسته هستند .ازاینرو بهبود و توسعه صنعت فوالد از اهمیت
ویژهای در توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است.
در حال حا ضر ساالنه  1630میلیون تن فوالد خام در جهان تولید می شود که  0.6در صد از سط تولید آن در سال 2015
بیشتر است .این رشد عمدتاً به رشد تولید فوالد خام در چین که بزرگترین تولیدکننده فوالد در جهان است ،مربوط می شود.
ایران به علت داشتن ذخایر سنگآهن ،منابع قابلتوجه انرژی ،بازار مصرف رو به رشد و نیروی کار نسبتاً ارزان ،مزیت نسبی
مناسبی دارد.
 -4-2تاریخچه فوالد در ایران
در سال  1338اولین اقدام ا سا سی دولت وقت ،ت شکیل سازمان فنی منا سب برای ایجاد صنعت فوالد در ک شور به نام " شرکت
ملی ذوبآهن ایران " برای تولید فوالد به روش کوره بلند بود  .با ک شف و اثبات وجود ذخایر عظیم گاز طبیعی ک شور و احداث
شبکه سراسری انتقال گاز طبیعی و توسعه روش احیاء مستقیم در دنیا ،ایجاد صنایع فوالد به روش احیاء مستقیم موردتوجه قرار
گرفت و شاارکت ملی صاانایع فوالد ایران در سااال  1351باهدف ایجاد واحدهای فوالدسااازی به روش احیاء مسااتقیم و تأمین
سنگآهن موردنیاز این واحدها تأ سیس گردید .در سال  1358پس از پیروزی انقالب ا سالمی ،شرکت ملی ذوبآهن ایران و
شرکت ملی صنایع فوالد ایران درهم ادغام و" شرکت ملی فوالد ایران " ایجاد شد .بدین ترتیب تخصصیترین شرکت فعال در
زمینه معدن و صنعت فوالد کشور شکل گرفت .
شرکت ملی فوالد ایران از بدو تأ سیس تا سال  1380بهعنوان تنها شرکت تخ ص صی در زمینه مدیریت و هدایت کارخانههای
فوالدسازی و اجرای طرحهای معدنی و فوالدی فعالیت نمود و تقریباً" بدون استثناء تمام کارخانههای بزرگ معدنی و فوالدسازی
کشااور را اجرا و به بهرهبرداری رساااند .یکی از پروژههای جدید ،ساااخت واحد فوالد آلیاژی ایران در یزد بود که در سااال 1988
شااروب و در سااال  1998به بهرهبرداری رسااید .ظرفیت تولید این واحد صاانعتی  120000تن مقاطع فوالد آلیاژی و  20000تن
شاامش فوالد آلیاژی بود .پروژه جدید دیگر مجتمع فوالد مبارکه میباشااد که بزرگترین پروژه صاانعتی در ایران میباشااد .این
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مجتمع توسط مشارکت شرکتهای ایتالیایی در اصفهان ساخته شد .ابتدا تصمیم بر آن بود تا این مجتمع صنعتی در بندرعباس
ساخته شود ولی به دلیل نزدیکی اصفهان به معدن زغال سنگ چادرملو ،در اصفهان ساخته شد .مجتمع فوالد مبارکه واب سته به
شااارکت ملی فوالد ایران و اولین واحد تولیدکننده فلت در جمهوری اساااالمی ایران بهوسا ایله تکنولوژی DRI-EAF-CC
میباشد .این مجتمع در سال  1992با ظرفیت تولید  2935میلیون تن فوالد مذاب در سال به بهرهبرداری رسید.
 -4-3ذخایر سنگآهن در ایران
سنگآهن مهمترین ماده اولیه مورداستفاده در فرآیند تولید فوالد است  .سنگآهن نوعی سنگ حاوی رگههای آهن است کره
از طریق ذوب و جدا کردن ناخال صیهای آن ،آهن به د ست میآید .آهن یکی از فراوانترین عنا صر فلزی موجود در زمین
ا ست و اک سید آن حدود  5در صد از پو سته زمین را شامل می شود .کانیهای معدنی رایج سنگآهن عبارتاند از هماتیت و
مگنتیت کره در برین آنها مگنتیرت دارای عیار آهن باالتری است.
کانسااارهای ساانگآهن در تمام سااط کشااور وجود دارند ولی تاکنون تعداد محدودی از آنها مورد ارزیابی و اکتشاااف
قرارگرفتهاند .مناطق دارای ذخایر آهن ایران عمدتاً در  4ناحیه زیر قرار دارند:
 .1ناحیه همدان اصفهان کرمان (که مهمترین کانسار این ناحیه ،معادن گل گهر سیرجان در استان کرمان است)
 .2ناحیه زنجان سمنان خراسان (که بزرگترین کانسار این ناحیه ،معادن سنگآهن سنگان در استان خراسان است)
 .3ناحیه انارک بافق یزد کرمان (که مهمترین کانسار این ناحیه ،معادن چغارت و چادرملو است)
 .4ناحیه بوشهر بندرعباس زاهدان
عالوه بر این نواحی ،کان سارهای پراکندهای نیز در حوالی مالیر ،کا شان ،نائین و  ...ک شف شدهاند .در حال حا ضر  99معدن
فعال سنگآهن در کشور وجود دارند و از کل  112معدن سنگآهن (فعال و غیرفعال) موجود در کشور  105معدن سنگآهن
متعلق به بخش خ صو صی و  7معدن در مالکیت بخش دولتی ا ست  .صادرات سنگآهن ایران بی شتر تو سط شرکتهای
خصوصی و  95درصد آن به مقصد چین و هند انجام میگیرد.
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 -4-4میزان تولید فوالد
فوالد خام ریختهگری شده و به سه محصول نیمهتمام زیر تبدیل میشود:
 .1شمش فوالد
 .2محصوالت نیمهتمام بهدستآمده از ریختهگری پیوسته (شامل بیلت ،بلوم و اسلب یا تختال)
 .3فوالد مذاب برای ریختهگری
همانطور که در نمودار زیر قابلمشاااهده اساات ،از کل تولید  1630میلیون تن فوالد در کل جهان سااهم چین با  49.6درصااد
بیشترین میزان میباشد و پسازآن اروپا و آمریکای شمالی به ترتیب با سهم  12.3و  6.8درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
شکل شماره ( :)13میزان تولید فوالد برحسب منطقه و کشور تولیدکننده در سال (2016منبع :گزارش سال  2017انجمن جهانی فوالد World Steel

)Association

 -4-5مصرف فوالد
م صرف فوالد را میتوان به سه د سته م صرف ظاهری فوالد ،م صرف حقیقی فوالد و م صرف واقعی فوالد د ستهبندی کرد .
مصرف ظاهری فوالد با کسر صادرات از مجموب تولید و واردات حاصل می شود .در سال  2016میزان  1515میلیون تن فوالد
مورد مصرف جهانی قرارگرفته است که همانند بخش تولید چین با  45درصد مصرف از کل میزان تولید بیشترین سهم را در این
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بخش دارد .آ سیا (بهجز ژاپن و چین) با  16.9در صد در رتبه دوم قرار دارد .سهم م صرف در منطقه خاورمیانه نیز  3.5در صد از
میزان کل دنیا میباشد.
شکل شماره ( :)14میزان مصرف فوالد به تفکیک کشور در سال (2016منبع :گزارش سال  2017انجمن جهانی فوالد )World Steel Association

 -4-6بررسی وضعیت قیمت فوالد
نمودار ذیل نشان میدهد که قیمت فوالد در فاصله زمانی تقریباً یک سال گذشته دارای روند نوسانی فزاینده میباشد بهنحویکه
در تاریخ مشابه در اکتبر  2017نسبت به همین زمان در سال  ،2016رشد تقریباً  84درصدی را داشته است.
شکل شماره ( :)15نمودار روند قیمتی جهانی فوالد از سال  2016تا ( 2017منبع :وبسایت )trading economics
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 -4-7بررسی فعاالن بازار فوالد ایران
طی مطالعه صااورت گرفته و با بررساای پورتالهای سااازمان بورس و اوراق بهادار ،بورس کاال ،فرابورس و سااامانه اطالعیههای
ناشااران (کدال) از تاریخ  1388/6/1لغایت  ،1395/12/29عمده شاارکتهای فعال در بازار صاانعت فوالد در زمینههای مختلف
ازجمله تولید ،فرآوری و  ....به شرح ذیل میباشند:
فوالد کاویان

فوالد بناب

فوالد خراسان

فوالد پارس آرمان شفق

فوالد آلیاژی ایران

فوالد خرمآباد

فوالد مبارکه اصفهان

کاوه کیش

نورد و قطعات فوالدی

نورد فوالد گیالن

فوالد ذوبآهن اصفهان

مجتمع فوالد الیگودرز

فوالد آلیاژی یزد

مجتمع جهان فوالد غرب

فوالد امیرکبیر خزر

فوالد کرمان

نورد و لوله اهواز

فوالد میبد

گروه ملی صنعتی فوالد ایران

ذوبآهن ارومیه

پرشین صنعت خاورمیانه

راهیابی صنعت فوالد

تولیدی فوالد سپید فراب کویر

صنایع فوالد کوهپایه

فوالد آذربایجان

فوالد ارفع

فوالد خوزستان

هرمزگان جنوب

فوالد امیرکبیر کاشان

نورد و لوله صفا طوس
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فوالد افزار سپاهان

نورد ایوان غرب

نورد فوالد کرمانشاه

مجتمع فوالد صنعت بناب

نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد

فوالد کرمان

نورد آریان فوالد

پرشین فوالد آریا

مجتمع کارخانجات فوالد نطنز

ذوبآهن سیرجان

مجتمع فوالد گیالن

صدر فوالد

مجتمع فوالد آریا ذوب

فوالد اصفهان

فوالد قزوین

مجتمع فوالد ظفر بناب

فوالد غرب آسیا

آذر فوالد امین

فوالد سیادن ابهر

صبا فوالد زاگرس

ذوب روی اصفهان

فوالد توس حجت

فوالد اکسین خوزستان

شرکت صنایع فوالد کاوه تیکمه داش

فوالد البرز تاکستان

فوالد ارگ تبریز

با ا ستناد به آمار معامالت روزانه بورس کاال و همچنین صورتهای مالی شرکتهای مذکور و همچنین تجزیهوتحلیل دادههای
موجود صانعت فوالد ایران ،میزان تولید صانعت ،شارکتها و همچنین درصاد ساهم بازاری بنگاهها ،به تفکیک سااال در جدول
پیوست ( )5برآورد و گردآوریشده است.
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 -4-8بررسی مالکیتهای شرکتهای فوالد حاضر در بورس اوراق بهادار
با توجه به گزارشهای سالیانه هیئتمدیره به مجمع عمومی شرکتها ،اطالعات مالکیتی شامل نام سهامداران ،تعداد سهام و
درصد مالکیت آنها به شرح پیوست ( )6میباشد .در بررسی مالکیت شرکتهای بزرگ صنعت فوالد بیشتر شاهد حضور مالکیت
بخشهای عمومی غیردولتی ،بخش دولتی و صندوقهای سرمایهگذاری ا ستانی میبا شیم ،که این مو ضوب ن شان از عدم اجازه
ورود بخش خصوصی حتی شرکتهای بزرگ به این بازار میشود.
 -4-9بررسی تمرکز بازار فوالد
همانطور در بحش ادبیات موضوب و مبانی نظری مطرح شد برای تجزیهوتحلیل و بررسی ساختار حاکم بر صنعت فوالد ایران به
ترتیب از  3شااااخص اندازهگیری تمرکز (نسااابت تمرکز  4بنگاه برتر ( ،)CR4هرفی ندال-هیرشااامن ( )HHIو آنتروپی ())E
استفادهشده است ،نتایج سالیانه برآورد این شاخصها در جدول زیر قابلمشاهده میباشد.
جدول شماره ( :)7نتایج محاسبات شاخصهای تمرکز بازار فوالد
شاخص/سال

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

CR4

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

همانطور که از جدول نتایج آزمونها و شاخصهای تمرکز بازار پیداست ،شکل غیررقابتی بازار فوالد ایران در بازه  8ساله مطالعه
قابلمشاهده است اما این بازار نسبت به بازارهای مس و آلومینیوم درجه تمرکز کمتری دارد و سهم بنگاههای برتر (فوالد مبارکه
اصفهان ،ذوبآهن اصفهان ،فوالد خوزستان و فوالد هرمزگان جنوب) از کل بازار به میزان متوسط  70درصد میباشد .این روند
تقریباً در تمامی طول دوره بررسای یکساان بوده اسات و تنها در برخی ساالها به دلیل وجود شارکتهایی همچون فوالد ارفع،
فوالد آذربایجان ،فوالد کاوه کیش و  ...درجه تمرکز اندکی کم شده است.
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شکل شماره ( )16شاخص اندازهگیری تمرکز بازار فوالد

شاخص اندازه گیری تمرکز بازار
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1395

1394

1393

1392
E

1390

1391

1388

1389

HHI

 -4-10بررسی زیان ناشی از انحصار
بازار فوالد نیز همانند بازار آلومینیوم در ایران از بهصااورت انحصااار چندجانبه میباشااد ،میتوان برای اندازهگیری زیان ناشاای از
انحصار بهجای درنظرگرفتن تجزیهوتحلیل تمام بنگاهها ،تنها صورتهای مالی بنگاههای انحصارگر اصلی (فوالد مبارکه اصفهان،
ذوبآهن اصاافهان ،فوالد خوزسااتان و فوالد هرمزگان جنوب) را در نظر گرفت .با اسااتفاده از معیارهای مذکور در بخش اول ،به
اندازهگیری رفاه ازد سترفته نا شی از این انح صار میپردازیم .معیار رویکرد کالینگ مولر جزو بهترین و بهینه ترین شاخصهای
برآورد زیان ناشی از انحصار بازار میباشد که در جدول زیر مقادیر آزمون ،تخمین زده شده است:
جدول شماره ( :)8محاسبه ارزش زیان ناشی از انحصار صنعت فوالد
1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

138191

368080

270145

1084159

1137885

375467

449988

445522

مقدار زیان انحصار (میلیون
رویکرد کالینگ
مولر

ریال)
 %از صنعت

0.02

0.05

0.03

0.09

0.07

0.02

0.03

0.02

تعداد بنگاههای فعال در بازار

16

30

34

34

36

33

19

13
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 -4-11جمعبندی
فوالد یکی از کاالهای مهم و تأثیرگذار در ر شد و تو سعه صنعتی ک شورها ا ست .این کاال بعد از نفت و گاز دومین کاالی
پرحجم تجارت جهانی را تشکیل میدهد و تعداد زیادی از صنایع پایه از قبیل حملونقل ،ساختمان ،ساخت ماشینآالت ،معدن
و دیگر صنایع مرتبط با تولید و انتقال انرژی ،به صنعت فوالد وابسته هستند .ازاینرو بهبود و توسعه صنعت فوالد از اهمیت
ویژهای در تو سعه اقت صادی ک شورها برخوردار ا ست .با توجه به برر سیهای صورت گرفته و آنالیزهای مربوط به ساختار بازار
فوالد در ایران نتایج ن شان داده ا ست که این بازار به دلیل فعالیت شرکتهای متعدد از تمرکز کمتری ن سبت به بازار آلومینیوم و
مس برخوردار ا ست ،اما از طرف دیگر با توجه به برر سی مالکیت سهامداران عمده شرکتهای بزرگ ،م شاهده می شود مالکیت
م شترک بین شرکتها وجود دارد برای نمونه مالکیت برخی از شرکتهای بزرگ مانند فوالد هرمزگان جنوب در اختیار شرکت
فوالد مبارکه ا صفهان میبا شد که ن شان از قدرت انح صاری باالی برخی فعاالن بازار میبا شد .همچنین در رابطه زیان اجتماعی
ناشااای از عدم رقابت در این بازار بهطور متوساااط در بازه زمانی موردمطالعه تقریباً  534هزار میلیون ریال میباشاااد که میزان
قابلتوجه و تأمل است.

 -5ظأث ر زنحصیر بیازر ردز میو زسیسو بر سیاندگین اییبال پیب ن س و
در زنجیرههای صنعتی ایران ،رانت منابع خام و انرژی که به حلقههای اولیه زنجیره (صنایع باالدستی) تزریق میشود و ناکارآمدی
فعالیت های اقتصااادی بخش دولتی و شاابه دولتی در صاانایع باالدسااتی موجب ایجاد مشااکالتی برای تولیدکنندگان صاانایع
پاییندستی صنعت برق کشور جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصوالت این صنعت می شود .مسالهای که در کنار
این موضوب مطرح میشود این است که همین مقدار عرضه شده مواد اولیه هم از کیفیت مطلوب و قیمت مناسب نسبت به مشابه
خارجی خود بهرهمند نبوده و زمان عرضااه آنها بهطور منظم و با توجه به نیاز بازار نیساات .عوامل مهمی همچون روند مسااتمر
افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و در موارد ب سیاری گرانفرو شی ،موجب باالبردن قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابتی ،تنزل
حاشیه سود و تشدید رکود در صنایع و مصرفکنندگان پاییندستی را فراهم آورده است .معافیت صادراتی مالیاتی و از سوی دیگر
ارزانفروشاای صااادراتی در کنار تعرفهها و هزینههای باالی واردات موجب شااده که در سااالهای اخیر تولیدکنندگان صاانایع
پاییندستی برای تأمین مواد اولیه بین  15تا  30درصد بیش از تولیدکنندگان رقیب در کشورهای آسیایی پرداخت کنند.
شاخص کل بهای تولیدکننده صنعتی در ا سفند  1396درمقای سهبا متو سط سال  ،1395به میزان  17در صد ر شد دا شت .این
شاااخص برای صاانایع باالدسااتی تولید فلزات پایه و تولید مواد شاایمیایی به ترتیب  60و  47درصااد و در مقابل برای صاانایع
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پاییندستی تولید محصوالت فلزی و تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی  13درصد افزایش پیدا کرد .روند تند افزایش قیمت
مواد اولیه داخلی هیچ تناسبی با باالرفتن نرخ تورم عمومی کاالها و خدمات و همچنین هزینههای تولید آنها ندارد .بخش صنعت
ضااریب اهمیت  52درصاادی در محاساابه کل شاااخص بهای تولیدکننده (اعم از صاانعت ،کشاااورزی یا خدمات) را دارد .بهای
تولیدکننده «مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی» و «فلزات پایه» ضمن اثرگذاری باال بر صنایع پاییندستی ،سهم مستقیم 32
در صدی از بخش صنعت و  17در صدی از کل را دارد .در نتیجه افزایش شدید بهای مواد اولیه داخلی ،به شدت بر تورم بهای
تولیدکننده و بهتبع آن تورم بهای م صرفکننده تأثیر میگذارد .4از جمله مهمترین اثرات انح صاری بودن صنایع باالد ستی تامین
کننده مواد اولیه شرکت های صنعت برق در ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1نقدینگی و قدرت خرید پایین شرکت های صنایع پایین دستی به منظور واردات مستقیم مواد اولیه مورد نیاز خود
 .2مشکالت ارتباطات بانکی ،بیمهای ،گشایشهای اعتباری و...
 .3قیمت باال و کیفیت نامناسب مواد اولیه داخلی نسبت به محصوالت خارجی
 .4نوسانات قیمتی ،نرخ ارز
 .5ریسک های مالی
 .6عدم استفاده از ظرفیت ایجاد استغال در صنایع پایین دستی
 .7صادرات مواد خام به جای صادرات محصول نهایی با ارزش افزوده باال
 .8از دست رفتن مزیت نسبی در رقابت پذیری جهانی به دلیل عدم استفاده از منابع بومی.

 -6جمالبیدت ا ن جهگ رت
امروزه بسیاری از مطالعات تجربی به بررسی بازارها بهمنظور اتخاذ سیاستهای مفید و اثرگذار در حوزه اقتصاد مربوط میشوند.
از طرفی با یک نگاه اجمالی به صنایع ایران درمییابیم که سیا ستهای اعمال شده در این صنایع بهطور عمده در قالب
سیاستهای جایگزینی واردات بوده است که در عمل چیزی جز ایجاد ساختار انحصاری و متمرکز را در اکثر بازارهای صنعتی
ک شور ازجمله بازار فلزات ا سا سی به ارمغان نیاورده ا ست ،بهطوریکه قدرت انح صاری موجود در این بازارها در اختیار چندین

 4شاخص بهای تولیدکننده در ایران ،اردیبهشت ماه  ،1397بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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بنگاه برتر بوده که در سایه اعمال سیا ستهای حمایتی دولت ،با نگاهی دروننگر و به صورت ت ضمین شده ،بازار داخلی را در
اختیار دارند و منجر به ایجاد ساختار صنعتی انح صاری شدهاند .ازاینجهت شنا سایی ساختار بازارها میتواند گامی مؤثر در
سیاستگذاریها بهجا گذارد.
شرکتهای سازنده تجهیزات برقی برای تولید مح صوالت خود نیازمند تأمین مواد خامی ه ستند که بخش ا صلی آنها را فلزات
اساسی (مس ،فوالد ،آلومینیوم) تشکیل میدهند که تولید آنها در انحصار شرکتهای بزرگ و صنایع باالدستی است که عموماً
توسط نهادهای عمومی و یا دولتی اداره می شوند .بازار این مواد خام اساسی به دلیل انحصارهای موجود ،شرایط مبادله و تجارت
را به نفع شرکتهای صنایع بزرگ تعیین میکند و صنایع پاییند ستی که میتوانند ارزشافزوده و ا شتغال ایجاد کنند نمیتوانند
روی قیمت و شرایط خرید تأثیرگذار باشند .مقابله با انحصار و اثرات مخرب آن بر اقت صاد ملی در صنایع باالدستی و تأمین مواد
خام نیازمند سازوکارهایی برای تنظیم مقررات بازار مواد خام اساسی است که بتواند در جهت تخصیص بهینه منابع و حداکثر بهره
برداری منابع ملی شود.
تمرکز یکی از جنبهها و ابعاد مهم ساختار بازار میباشد که نشان میدهد بازار تا چه اندازه به رقابت نزدیک یا از آن دور است.
تمرکز بیانگر نحوه توزیع بازار بین بنگاههای مختلف میبا شد و معرف دو جنبه یعنی تعداد بنگاهها و نابرابری در توزیع سهم
بازار بنگاهها میباشد .بر اساس نظریه قدرت بازار ،وجود تمرکز باال در یک صنعت ،منجر به کسب سود انحصاری می شود .از
میان معیارهای شاااخصهای نساابت تمرکز ،هرفیندال -هیرشاامن ،آنتروپی بهمنظور شااناسااایی بازار در این مطالعه به کار
گرفته شدهاند .با ا ستفاده از روش آماری و محا سبه شاخصهای تمرکز ،نتایج ن شان داد که در بازار مس در ایران ما با انح صار
کامل مواجه ه ستیم که تنها شرکت ملی صنایع مس ایران دارای  98در صد از سهم تولیدات را بر عهده دارد .در بازار آلومینیوم
شرایط ساختاری بازار به سمت انحصار چندجانبه سوق پیداکرده است که انحصارگران این بازار به ترتیب سهم بازار ،شرکت ملی
آلومینیوم ایران ،آلومینیوم المهدی و آلومینیوم هرمزال می باشاااند .این روند غیررقابتی همچنین در بازار فوالد نیز ادامه دارد ،با
توجه به اینکه بازار فوالد از درجه تمرکز کمتری نساابت به دو بازار قبلی برخوردار اساات اما همچنان ظرفیت تقریباً  80درصااد از
تولیدات فوالد در اختیار  5بنگاه بزرگ ،فوالد مبارکه اصاافهان ،ذوبآهن اصاافهان ،فوالد خراسااان ،فوالد خوزسااتان و فوالد
هرمزگان جنوب میباشااد .شااایانذکر اساات که در بازار فوالد برخی شاارکتهای بزرگ مانند فوالد مبارکه اصاافهان با در اختیار
داشتن مالکیت سهام عمدهای از شرکتهای دیگر دارای قدرت انحصاری و چانهزنی باالتری میباشند.
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بهطورکلی عملکرد اقتصادی عبارت است از مجموعه آثار و نتایجی که از فعالیت اقتصادی ناشی میشود .انحراف قیمت از هزینه
نهایی و کاهش سط تولید متناظر آن مولد هزینه رفاهی مصرفکنندگان و یکی از جنبههای مهم عملکرد بنگاه میباشد .اما
مسئلهای قابلذکر آن است که صرف دانستن نوب ساختار یک صنعت و حصول اطمینان از انحصاری بودن آن کل اطالعات
موردنیاز در خصوص هزینه اجتماعی انحصار را در برنمیگیرد ،بلکه ما نیازمند شاخصهایی در جهت اندازهگیری هزینه اجتماعی
انحصار میباشیم .بهمنظور محاسبه هزینه اجتماعی انحصار ،روشهای مختلفی ارائهشدهاند ،که هرکدام از آن روشها با انجام
یک سری از فروض تخمینهای مختلفی از هزینه رفاهی انحصار ارائه میکنند .در این تحقیق برای برآورد میزان زیان ناشی از
انحصار در بازارهای موردمطالعه از شاخص کالینگ مولر بهره گرفتهشده است .همانطور که مشاهده شد ،میزان رفاه ازدسترفته
ناشی از انحصار رابطه نزدیک و مستقیمی با ساختار بازار و حجم بازار دارد ،با توجه به انحصار کامل بودن بازار مس این میزان
بهمراتب از دیگر بازارها بیشتر است و البته با توجه به حجم بزرگ بازار فوالد نیز مقدار زیان اجتماعی غیررقابتی بودن این صنعت
نیز قابلتوجه میباشد.

50

بررسی و ارزیابی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع باالدستی و مقرراتگذاری
برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان انحصاری

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

فصل او
ظدابن بس ه س یس و برزت به یهسیات بیازر ا رفال آثیر ریفو زنحصیر
 -1رطیلعه ظجیرب جهینو ا زملو سیااکیرایت س یستایت ظیم م بیازرایت زنحصیرت
ا زنحصیر چیدجینبه
 -1-1مقدمه
تخصیص بهینه منابع ،افزایش سط تولید ،جلوگیری از اتالف جهت کسب سودهای انحصاری و برقراری عدالت اجتماعی نتیجه
مستقیم عملکرد رقابتی بازارها است .با توجه به اینکه بسیاری از انحصارهای عمده و زیانآور موجود مستقیماً دولتی بوده و یا
بهطور غیرمستقیم تحت مالکیت و یا نظارت واحدهای دولتی هستند (مانند شرکتهای سرمایهگذاری ،نهادها و  )...و اکثراً بر اساس
قانون و یا مقررات خاص شکلگرفتهاند ،لذا برای اصالح آنها نیاز به بازبینی قوانین موجود و تدوین مقررات و مکانیزمهای جدید
احساس میگردد.
در این زمینه برای روشن شدن فضای موردبحش جهت ایجاد بستر حقوقی و یا اصالح قوانین ناکارآمد موجود ،مرور ادبیات پیشین
و تجربیات بینالمللی دیگر کشورها میتواند چارچوب کلی این فرآیند را مشخص نماید .در این بخش ابتدا به تشری مفهوم
سیاست رقابت ،نقش سیاست رقابت در تنظیم قوانین و ابزارهای سیاست رقابت پرداختهشده است .در بخش پایانی این گزارش نیز
تجربیات کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه و همچنین فعالیتهای ترویج رقابت در ایران بهطور مختصر بیانشده است.

 -1-2مفهوم و تعریف سیاست رقابت
سیاست رقابت؛ «مجموعهای از سیاستها و قوانین برای حصول اطمینان از آن است که رقابت در بازار بهگونهای محدود نشده
است که برای جامعه مضر باشد» .بهبیاندیگر سیاست رقابت؛ مجموعه سیاستها و قوانینی است که باهدف ترویج رقابت ،افزایش
کارایی بازارها و بهبود بهرهوری در بازارهای انحصاری طراحی و پیاده میشوند .همچنین سیاست رقابتی با حفظ رقابت بین
تولیدکنندگان ،متضمن پدید آمدن نوآوریهای فنّاورانه و درنتیجه متعادل شدن قیمتها و حفظ منافع مصرفکنندگان در اقتصاد
خواهد شد.
سیاست رقابتی دو رکن اساسی دارد؛ یکی «قانون رقابت» که تنظیمکننده اقدامات فعاالن اقتصادی در بازار است و دیگری
مجموعه سیاستهای دولت جهت افزایش فضای رقابتی در کشور است که این بخش شامل سیاستهای تجاری ،صنعتی،
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خصوصیسازی ،حمایت از مصرفکنندگان و سیاستهای تنظیمکننده بازار سرمایه و سرمایهگذاری مستقیم خارجی میشود.
برخی موضوعات قانون رقابت بهعنوان ارکان اصلی این قانون در عموم قوانین رقابتی که در کشورهای مختلف دنیا وضعشده
است ،دیده میشود و میتوان گفت چارچوب قانون رقابت را تشکیل میدهند .این موضوعات عبارتاند از بیان هدف قانون ،تعیین
قلمرو قانون و تعاریف آن ،تعیین اقدامات و توافقات غیرمجاز ،موضوب سوءاستفاده از موقعیت تسلط بر بازار ،کنترلها و اخطارها
برای ادغام بنگاهها در یکدیگر.

 -1-3نقش سیاست رقابت در تنظیم قوانین و مقررات
سازگاری و مطابقت مقررات حاکم بر بازار با اهداف سیاست رقابتی یکی از سؤاالت اساسی سیاستگذاری و ارائه پیشنهاد سیاستی
است .بر اساس تجربیات کشورها ،نسبت مقررات قانونی حاکم بر بازار را با سیاستهای رقابتی میتوان در چهار شکل تعریف کرد:
 .1مقررات با سیاستهای رقابت در تضاد هستند؛ در برخی موارد مقررات موجود با سیاستهای رقابت در تضاد هستند و یا ممکن
است شرایطی را تقویت کند؛ که منجر به نقض قانون رقابت شود .بهعنوانمثال ،مقررات موجود ممکن است منجر به هماهنگی
قیمتی (یکسانسازی قیمتها) ،ممنوعیت تبلیغات (یکی از راههای رقابت بین بنگاهها) و یا تقسیم بازار بهصورت منطقهای شوند
که تمامی این موارد با اصول سیاستهای رقابت در تناقض میباشند .گرچه هدف از این مقررات ارتقاء رقابت بوده است ،اما اغلب
منجر به بروز رفتارهای ضد رقابتی میشوند .در بسیاری از موارد قوانین و مقررات حاضر در تعارض با سیاستهای رقابت میباشند
که نیازمند اصالح هستند.
 .2مقرراتی که جایگزین سیاست رقابت هستند؛ در شرایطی که وجود انحصارات اجتنابناپذیر میباشد ،مقررات و قوانین هستند
که بهطور مستقیم با کنترل قیمتها ،موانع ورود و قدرت فعاالن بازار ،موجب تنظیم بازار میشوند .تغییرات تکنولوژی ممکن است
منجر به ایجاد انحصار شود ،در این حالت سیاستهای رقابتی برای جلوگیری از انحصار و اعمال نظارت بر قدرت بازاری ناکافی
خواهند بود ،لذا مقررات میتوانند بهصورت جایگزین در اصالح این رویه بهطور مستقیم نقش داشته باشند.
 .3مقررات میتواند با سیاست رقابت همپوشانی داشته باشند :در برخی موارد ممکن است قوانین موجود ،مشابه سیاست رقابت
عمل کنند و از ایجاد هماهنگی میان بنگاهها که منجر به اختالل بازار میشود ،جلوگیری کنند.
 .4مقررات استفاده از روشها و ابزارهای سیاست رقابت در قوانین؛ برای دستیابی به اهداف قانونگذاری ابزارهایی در جهت
استفاده از عوامل بازار و پویایی رقابت ،طراحی میشوند .در برخی موارد قوانین و مقررات از ابزارهای طراحیشده توسط سیاست
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رقابت استفاده میکنند ،لذا هماهنگی 5و سازماندهی ارکان مختلف یعنی هدف و ابزار ،بین قانونگذاری و سیاست رقابت ،ضروری
میباشد.

 -1-4ابزارهای سیاست رقابت
قوانین عمومی رقابت در مواجهه با مشکالت سوءاستفاده از انحصار به سه دسته تقسیم میشوند :دسته اول ،توافقنامهها هستند که
مشتمل بر دو نوب میباشند :موافقتنامههای افقی که بیانکننده توافقات میان شرکتهای تولیدی ،محصوالت یکسان میباشد و
توافقنامههای "عمودی" است که مبین توافق شرکتها در مراحل مختلف توزیع و فروش محصوالت میباشد .دسته دوم مربوط
به برخی از قوانین انحصار و یا سوءاستفاده از موقعیت غالب است و دسته سوم ،قوانین مرتبط با مسائل ادغامها میباشد ،مانند
اشتراکگذاری سهام یا دارایی ،سرمایهگذاری مشترک ،ایجاد سهام متقابل است.
برای روشن شدن بیشتر مفاهیم مربوط به طبقهبندی قوانین عمومی رقابت در زمینه مقابله با انحصار در زیر به تبیین هر یک از
موارد باال خواهیم پرداخت:
الف) توافقنامههای افقی :توافقهای افقی بین گروهی از شرکتها که محصوالت یکسان تولید میکنند برای کنترل انحصاری
قیمتها ،محدود کردن تولید و جلوگیری از ورود رقبای جدید و نوآوری به بازار شکل میگیرد .توافقهای افقی افراطیترین نوب
تبانی محسوب میشود که مانع پویایی رقابت در بازار میشود و درنتیجه موجب ،افزایش قیمت و کاهش میزان تولید میگردد .در
حال حاضر ،اکثر قوانین عمومی رقابت در موردتوافق نامههایی6برای کنترل قیمتها ،محدود کردن تولید و تقسیم بازار بسته
میشوند ،بسیار سختگیرانه رفتار میکنند .در چنین توافقاتی ممکن است شرکتها در مورد روشهای اجتناب از رقابت و یا نظارت
بر شرکتها ،باهم تبانی کنند .همکاری افقی در سایر مسائل ،مانند استانداردهای محصول و تحقیق و توسعه ،ممکن است بر
رقابت تأثیر بگذارد ،اما اینکه آیا اثر مثبت یا منفی است ،به شرایط بازار بستگی دارد .بنابراین ،اکثر قوانین در مواجهه با این
توافقها ،در ارزیابی اثرات احتمالی آنها و شناسایی رفتارهای بهینه و کارآمد ممکن است ،با مشکل روبرو شوند.
ب) توافقات عمودی :توافقهای عمودی عموماً در جهت کنترل کانال توزیع محصوالت شکل میگیرند .در این دسته از توافقات
نگرانی از تبانی برای افزایش قیمتها ،محدودیت تولید (یا کیفیت پایین تولیدات) ،یا جلوگیری از ورود محصوالت نوآورانه نیز

Co-ordination

 :Naked Agreements(nudum pactum) 6توافق میان دو طرف که هیچ اثر قانونی ،حقوقی و ضمانت اجرایی ندارند.
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وجود دارد .ازآنجاکه تأثیرات موافقتنامههای عمودی بر رقابت میتواند پیچیدهتر از توافقهای افقی باشد ،تنوب قوانین و مقررات
حاکم بر موافقتنامههای عمودی بیشتر از توافقهای افقی میباشد .یک نوب ابتدایی همکاری عمودی ،توافقنامه حفظ قیمت
فروش مجدد 7است :توافقهای عمودی میتوانند حداقل یا حداکثر قیمت را ایجاد کنند .موافقتنامههایی که حقوق مالکیت
انحصاری یا قلمرو فعالیت را تخصیص میدهد .میتوانند موجب کاهش رقابت میان توزیعکنندگان و جلوگیری از ورود سایر
تأمینکنندگان به بازار شود .موافقتنامههای مربوط به فروش ترکیبی محصوالت ،8میتواند منجر به معرفی محصوالت جدید و یا
مانع از ارائه محصوالت جدیدی گردد که بستگی به شرایط بازار توافق میان شرکتها دارد .وجود حق امتیازات در بازار منجر به
ایجاد مجموعهای از توافقهای عمودی میشود؛ بهطور مثال ،توافقنامه حق امتیاز 9شامل مقررات مربوط به همکاری شرکتها
در مناطق جغرافیایی متفاوت ،در مورد خرید انحصاری منابع تولید و عالمت تجاری (برند) مخصوص یک محصول میباشد.
انحصارگرایی و یا سو استفاده از تسلط :سوءاستفاده از تسلط یا انحصارگرایی ،دسته دوم از قوانین عمومی رقابت را مشمول
میشود .در زمان وقوب انحصار کامل که شرایط کامالً غیررقابتی است و عدم وجود بنگاههای رقیب محقق شده است ،قیمتهای
باالتر و تولید کمتری را در بازار شاهد میباشیم .از طرف دیگر انحصار موجب کاهش کارایی و نوآوری درروند تولید میگردد.
قوانین ضدانحصاری به دنبال روشهایی برای کنترل رفتار شرکتهای دارای موقعیت انحصاری ،هستند.
کنترل ادغام :این دسته از قوانین به دنبال آن است که از طریق ایجاد ترکیبات ساختاری (محدودیتها در مورد آستانه میزان
دارایی و گردش مالی) مانع تسلط بنگاهها بهواسطه ادغام آن در بازار شود .برای تشخیص این نوب از رفتارهای میان شرکتها
معموالً از آزمونها و روشهای مربوط به تشخیص سلطه بازاری بنگاهها 10استفاده میشود .در این موارد فرآیند تحلیل رقابت بین
بنگاهها با بررسی سهم نسبی شرکتها در بازار محصوالت انجام میشود .در بحش ادغام یکی از مهمترین رفتارهای غیررقابتی

 :Resale price maintenance 7توافقنامهای میان شرکتهای تولیدکننده و توزیعکننده است ،که بهموجب آن ،کارخانههای تولیدی ،بهطور مستقل و جداگانه
یا جمعی ،قیمتهای حاشاایهای را معین میکنند ،که عمدهفروشااان و خردهفروشااان ،محصااوالت آنها را باید بر این پایه ،به فروش مجدد برسااانند .اگر توزیعکننده
بهصورت آشکار یا پنهانی ،قیمت محصول موردنظر را باال ببرد ،تولیدکننده میتواند بهصورت یکطرفه ،این موافقتنامه را فسخ نماید.
 :agreements product combinations 8موافقتنامهها و مجوزهایی ا ست که برای فروش ترکیبی مح صوالت ا ستفاده میگردد .معموالً این موافقتنامهها
زمانی صورت میگیرد که فروش یک یا چند مح صول غیرمجاز در کنار مح صوالت دارای مجوز به صورت ترکیبی رخ دهد .برای مثال فروش همزمان و باهم یک نوب
دارو دارای مجوز به همراه یک دارو بدون مجوز ،نوعی از این توافقات میباشد.
 :franchise agreement 9یک قرارداد حقوقی که در آن یک کسااابوکار (بنگاه اقتصاااادی) برای ارائه نام تجاری ،مدل عملیاتی به بنگاه دیگر جهت راهاندازی
کساابوکار مشااابه خود در ازای دریافت مبلغ و برخی از سااهم درآمد حاصاال از آن ،موافقت میکند .توافقنامه حق امتیاز ،جزئیات مربوط به وظایف و جرائم هر یک از
طرفین را مشخص میکند.
 10در گزارش بخش اول پروژه (صفحه  )11اشارهشده است.
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ایجاد موانع ورود برای بنگاههای جدید میباشد ،لذا برای کنترل این موارد ،اکثر سیستمهای نظارتی مرتبط با سیاست رقابت،
بهنوعی از آزمون سهم بازار 11استفاده میکنند .ادغام در بازارهای غالباً متمرکز با ظهور شرکتهایی با سهم بازاری باالتر ،بر روی
رقابت تأثیر میگذارد؛ بنابراین اغلب سیستمهای نظارتی روشهایی را مانند محدودیت مبادالت با حجم بسیار باالی مالی و
اقتصادی توسط شرکتها را برای جلوگیری از بروز چنین مشکالتی را در نظر میگیرند.

 -1-6تجربیات کشورهای دیگر در زمینه قوانین حمایت از رقابت و ضدانحصار
در این بخش تجربیات تعدادی از کشورهای منتخب در زمینه قوانین رقابتی مورد بررسی قرارگرفته است .انتخاب هر یک از این
کشورها مبتنی بر ویژگیهایی بوده است که میتوانسته است به شناخت بیشتر طیف متنوعی از سیاستهای رقابت منجر شود .بر
این اساس ترکیه به دلیل شباهتهای جمعیتی و جغرافیایی ،نروژ به دلیل شباهتهای اقتصادی یعنی سهم زیاد منابع طبیعی و
کنترل دولت در اقتصاد ،برزیل ،مکزیک ،یونان و رومانی به دلیل دارا بودن تجربیات بهروز در زمینه سیاست رقابت و باالخره
آمریکا ،انگلستان و چین به دلیل پیشینه و سابقه طوالنیمدت در زمینه جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی ،مورد بررسی قرارگرفتهاند.
در ادامه نتایج بررسی اجمالی این کشورها با تمرکز بر ساختار سازمانی نهاد حمایت از رقابت و نمونههایی از پروندهها و نحوه تعامل
با شرکتها در جهت جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت انحصاری بیانشده است.
 -1-6-1برزیل
دوره مدرن سیاست رقابت در برزیل در سال  1994با تصویب قانون جدیدی مشتمل بر مجموعهای از سیاستهای توسعهیافته
برای مقابله با دوره تورم آغاز شد .این قانون سیستم سیاستهای رقابت برزیل) ، 12(BCPSرا تشکیل داد که شامل سه سازمان
بود :شورای اداری بازسازی اقتصادی) ، 13(CADEاداره امور اقتصادی ) 14(SDEدر وزارت دادگستری و دبیرخانه نظارت
اقتصادی ) 15(SEAEدر وزارت اقتصاد .شورای اداری بازسازی اقتصادی مسئول سیاستگذاری رقابت در برزیل است ،نقش

 11این آزمون به بررسی سهم بازاری هر یک از بنگاههای فعال در بازار میپردازد که منظور از سهم بازار نسبت تولیدات یک بنگاه نوعی به کل تولیدات صنعت میباشد،
هرچه تعداد بنگاههای بیشتری در بازار فعالیت داشته باشند و ورود بنگاههای جدید با مانع روبرو نباشد ،میزان سهم بازاری بنگاههای موجود کمتر و میزان رقابت در بازار
افزایش خواهد یافت .ادغامها از طریق یکی شدن ظرفیت تولیدی و سهم بازار چندین بنگاه ،باعش ایجاد قدرت انحصاری میگردند.
12

Brazil Competition Policy System
Conselho Administrativo de Defesa Econômica
14
Secretaria de Direito Econômico
15
Secretaria de Acompanhamento Econômico
13
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 SDEتحقیق و دادرسی و  SEAEمسئول تجزیهوتحلیل اقتصادی است .قانون رقابت ،شورای اداری بازسازی اقتصادی را
بهعنوان یک سازمان مستقل تعریف میکند که ،متشکل از رئیسجمهور و شش عضو شورا دیگر است که توسط رئیسجمهور و
تائید مجلس سنا برای مدت دو سال انتخاب میشود ،که امکان انتصاب مجدد برای یک دوره اضافی ،را نیز دارند.
اعضای  SDEتوسط وزیر دادگستری انتخاب میشوند و در نقش دادستانی ،مسئولیت انجام تحقیقات و برخی از وظایف اجرایی
اولیه را بر عهدهدارند .دبیرخانه نظارت اقتصادی ،که افراد آن توسط وزیر امور مالی منصوب میشوند ،مسئولیت تحقیقاتی بدون
اختیارات دادرسی و پیگیری حقوقی و قضایی دارند .در قانون رقابت دبیرخانه نظارت اقتصادی موظف است تا گزارشهای فنی از
معامالت مربوط به ادغام شرکتها را تهیه و به اداره امور اقتصادی وزارت دادگستری ارائه نماید ،همچنین دبیرخانه نظارت
اقتصادی در صورت نیاز ،اجازه ارائه نظرات در مورد بازرسیهای بازرگانی صورت گرفته توسط اداره امور اقتصادی وزارت دادگستری
را دارا میباشد.
سیستم سیاستهای رقابت برزیل ،بهطور منظم شکایات مبنی بر سوءاستفاده از قدرت انحصاری را که توسط بخش خصوصی ارائه
میشود ،بررسی میکند .یکی از پروندههای مطرح مربوط به همکاری پزشکان با یکی از بزرگترین شرکتهای بیمه درمانی در
برزیل به نام  Unimedبوده است .در این پرونده؛ که شرکت بیمه با پزشکان محلی و بیمارستانها برای ارائه خدمات بهداشتی
تبانی میکرده است و تخمین زدهشده است که بیش از  %50از پزشکان ،در این ترتیبات انحصاری مشارکت داشتهاند .سیستم
سیاستهای رقابت برزیل ،این موارد را بر اساس شهر و سهم بازار مورد تجزیهوتحلیل قرار داده است .یکی دیگر از پروندههای
جلوگیری از تسلط بر بازار ،بازار قطعات خودرو است که پس از تجزیه تحلیلها معلوم شده است چند شرکت بزرگ برای خارج
کردن رقبا از بازار و کسب امتیازات انحصاری با یکدیگر تبانی کردهاند.
قیمتگذاری تهاجمی 16بهعنوان سوءاستفاده از قدرت بازاری و نقض ماده  20قانون رقابت برزیل محسوب میشود .در سالهای
اخیر اداره امور اقتصادی وزارت دادگستری تصمیم گرفته است در مواردی که مراکز خرید بزرگ از طریق قیمتگذاری و عدم

 16:predatory pricingعر ضه کاال یا خدمت به قیمتی پایینتر از هزینه تمام شده آن بهنحویکه لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود ا شخاص جدی به
بازار شود.
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دسترسی به بازار به دلیل فاصله مکانی زیاد بر روی مصرفکنندگان فشار وارد نمودهاند ،دست به بازیابی قوانین زند و با استناد به
تعریف بازار ،مراکز خرید بزرگ را موظف به ارائه خدمات در قبال بازارهای کوچک محلی کند.
اداره امور اقتصادی وزارت دادگستری در طی سالهای  2009-2005اصالحاتی را در بخش ارتباطات به انجام رسانید،Telemar .
ارائهدهنده خدمات خطوط ثابت و یک شرکت چاپ و نشر راهنمای تلفن میباشد که دارای قدرت سلطه و انحصاری است .پس از
بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که فعالیت شرکت مذکور مصداق ممانعت از رقابت بوده و لذا جریمه ناشی از سوءاستفاده
از سلطه برای شرکت  Telemarصادر شد و همچنین اجازه ورود دیگر شرکتها به این بازار فراهم گردید .دریکی دیگر از موارد
فعالیت شرکت  Telespکه ارائهکننده خدمات اینترنت ثابت در ایالت سائوپائولو میباشد ،مصداق رفتار تبعیضآمیز و ناعادالنه بر
مصرفکنندگان شناخته شد و مجازات قانونی شامل جریمه نقدی و عدم اجازه فعالیت در بازه زمانی مشخص اعمال گردید .مورد
دیگر در بخش ارتباطات ،پرونده شرکت  ،Globosatارائهدهنده برنامههای تلویزیونی بود که از قدرت انحصاری پخش رویدادهای
ورزشی برخوردار بود .طبق تشخیص این اداره رفتار این شرکت به رقابت در بازار پخش شبکههای ورزشی (بازار باالدست) و ارائه
تلویزیون ماهوارهای خردهفروشی (بازار پاییندست) آسیب رسانده است .طبق نظر اداره امور اقتصادی در وزارت دادگستری ،شرکت
مذکور مجبور شد از حقوق انحصاری خود برای برخی از رویدادها ،ازجمله مسابقات فوتبال ،برای مدت سه سال محروم شود.
 -1-6-2انگلیس
انگلیس از  50سال پیش ،ابزارهای سیاست رقابتی را به کار گرفت است و نهادهای اصلی آن شامل وزارت تجارت و صنعت
) ،17(DTIمدیرکل تجارت منصفانه ) 18(OFTو کمیسیون رقابت (که قبالً کمیسیون انحصارها و ادغام) میباشد؛ برنامه
خصوصیسازی در انگلستان یکی از اصلیترین اصالحات در زمینه حمایت از سیاست رقابت بود ،که در چارچوب اصول سیاست
رقابت و اهداف کاهش اندازه دولت و کاهش بار مالی شرکتهای ناکارآمد برای تأمین بودجه را دنبال میکرد .تصویب قانون رقابت
سال  1998از مهمترین دستاوردهای سیاستگذاری در این زمینه میباشد .مسئول اصلی اجرای قانون ،اداره کل تجارت خارجی
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( 19)DGFTمیباشد .اعضای شورای اصلی کمیسیون رقابت در اداره کل تجارت خارجی برای مدت  5سال توسط وزیر تجارت
و صنعت منصوب میشوند.
کمیسیون رقابت دارای  2عضو تماموقت شامل ،رئیس کمیسیون و رئیس دادگاه تجدیدنظر میباشد و سایر اعضای آن پارهوقت
هستند 2 :معاون رئیس 55 ،عضو هیئتمدیره 23 ،عضو هیئتمدیره برق ،آب ،مخابرات ،و مسائل مربوط به برق و  20عضو
هیئتداوران تجدیدنظر.
قانون تجارت منصفانه دو نوب «انحصار» را تعریف میکند:
 " )1انحصار در مقیاس"20؛ این انحصار زمانی رخ میدهد که یک بنگاه بیش از  25درصد از سهم بازار را دارا باشد.
 )2در "انحصار مرکب ،"21تعدادی از اشخاص باهم بیش از  25درصد سهم بازار را در اختیار داشته و باهم تبانی داشته باشند که
درنتیجه آنها رفتاریهای ضد رقابتی باشد.
با توجه به تعریف انحصار در قانون رقابت ،در هر یک از پروندههای مورد بررسی ،کمیسیون باید تعیین کند؛ شرکتهایی که
مصداق "انحصارگر" شناختهشدهاند ،آیا از قدرت بازار برخوردار هستند و آن را بهگونهای به کار میگیرند که منافع عمومی را در
معرض خطر قرار دهند یا خیر؟ نمونههایی از رفتار شرکتهای غالب یا "معیارهای انحصارطلبی" عبارتاند از:
* امتناب از عرضه (صنعت دوچرخه و کنترل آفات)؛
* شرایط محدودکننده در قرارداد کپیرایت( 22بازیهای ویدئویی)؛
* قیمتگذاری تبعیضآمیز (داروهای ضدبارداری)؛
* قیمتگذاری تهاجمی (نمک سفید ،لنزهای چشمی)
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

راهحلهایی که معموالً توسط وزارت تجارت و صنعت به کار گرفته میشوند شامل کنترل قیمتها و تقسیمبندی بازارها میباشند.
اغلب این راهکارها و توصیهها به «منافع عمومی» ارتباط داده میشود و بر اساس این اصل شرکتها میبایست رفتارهای آینده
خود را تنظیم و تعدیل نمایند .کمیسیون رقابت از طریق توصیه و تغییر قوانین موجود ضد رقابتی و همچنین رژیم نظارتی مخصوص
بر تمام فعالیتهای تولیدکنندگان و زنجیره خردهفروشان نظارت میکند .مبنای تصمیمگیری کمیسیون رقابت ،بررسی سطوح
قیمت و سودآوری بنگاهها است که اثبات و یا رد ادعای استفاده بنگاه از قدرت و سلطه بازاری را نشان میدهد .اولین جریمه تحت
قانون رقابت سال  1998برای سوءاستفاده از سلطه در قالب تبعیض قیمت بود .تأمینکننده انحصاری یک محصول دارویی با سهم
بازار بیش از  ،95%قیمتها را برای بیمارستانها و بیماران باالتر از حد معمول نگهداشته بود که این رفتار مصداق کاهش منافع
اجتماعی و ضد رقابت میباشد .بنابراین ،با تحلیل دقیق قیمتها و سود شرکت تولیدکننده ،کمیسیون به تعیین قیمت تعادلی و
همچنین جریمه شرکت خاطی دست زد .ازجمله جرائم و مجازات تصویبشده توسط کمیسیون رقابت ،جریمه قابلتوجه به میزان
حدود  5درصد از کل گردش مالی شرکت برای تخلف گرانفروشی و حمایت از کاهش قیمتها میباشد.
 -1-6-3ایاالتمتحده آمریکا
از مهمترین کشورهای پیشرو در زمینه الزامات اجرایی قوانین مربوط به رقابت ،ایاالتمتحده آمریکا است که با داشتن دو سازمان
در زمینه رقابت در سط ملی ،از دو مدل متفاوت برای اجرای قوانین رقابتی استفاده میکند .اولین سازمان ،بخش ضدانحصار
وزارت دادگستری 23است که بخشی از شاخه اجرایی دولت مستقر در وزارت دادگستری است که با تصویب قانون شرمن 24برای
مقابله با انحصارات راهاندازی شد .در این قانون بهطور سنتی ،برای مقابله با انحصارات ،از پیگرد قانونی (جزایی) ،بهجای
تجزیهوتحلیلهای سیاستی استفادهشده است .کمیسیون بازرگانی فدرال 25سازمان دیگری است که ارتباطدهنده قوه مجریه و قوه
مقننه میباشد و بودجه آن توسط مجلس تعیین میگردد .ازآنجاکه برای پرهیز از دوبارهکاریها ،مسئولیتهای این دو سازمان
کامالً از یکدیگر جداشده ،تعارضی بین این دو سازمان ،در طول تاریخ به وجود نیامده است؛ اگرچه در راستای هماهنگ کردن
سیاستها و فعالیتها با سازمان دیگر ،هزینههایی به هرکدام از این دو سازمان تحمیلشده است.
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بهطور سنتی ،بخش ضدانحصار ،در تصمیمگیریهای خود دارای استقالل است و هیچگونه تأثیرپذیری از مقامات سیاسی باالتر
در شاخههای اجرایی دولت ،ندارد .در مواردی که این سازمان نمیتواند با اختیار خود ،دستورات محدودکنندهای وضع کند ،باید
از یکی از قضات مستقل فدرال مجوز بگیرد .استقالل کمیسیون بازرگانی از این موضوب ناشی میشود که اعضای آن برای یک
دوره ثابت در پست موردنظر باقی میمانند و رئیسجمهور نمیتواند به علت مخالفت باسیاستهای کمیسیون ،هیچکدام از اعضا
را برکنار نماید .به دلیل انتصاب مقامات اصلی هر سازمان (اعضای کمیسیون و رئیس بخش ضدانحصار) توسط رئیسجمهور با
تائید سنا رئیس کمیسیون بازرگانی توسط رئیسجمهور از میان اعضای آن انتخاب میشود و بیش از سه نفر از پنج نفر اعضای
کمیسیون نباید از یک حزب سیاسی باشند ،این ساختار امکان بهرهبرداری سیاسی و گروهی از آن را به حداقل رسانده است.
یکی از موارد تنظیم مقررات و قوانین برای رسیدگی به پرونده انحصار در شبکه تلفن بوده است .در آمریکا مطابق با قانون ،ارائه
خدمات راه دور و خدمات محلی شبکه تلفن ملی مجزا میباشند .بر این اساس اقدامات انحصارطلبانهای را که رقبا را در بخش
تجهیزات و خدمات راه دور حذف میکند ،مورد بررسی قرارگرفتهاند ،بهطور مثال ،در مورد شرکت  ،26AT & Tفعالیتهای
مربوط به کسب قدرت انحصاری در بازار با اعمال محدودیتها ممنوب شده است.
 -1-6-4نروژ
سازمان رقابت نروژ 27مسئولیت ضمانت اجرایی قوانین مربوط به رقابت را در کشور نروژ را بر عهده دارد .وزارت کار و امور
دولتی 28نروژ چارچوب اداری و اجرایی سازمان مذکور را تهیه میکند ،ولی در هیچ موردی ،نمیتواند دستور خاصی را صادر کند
بهنحویکه استقالل در تصمیمگیری نیز ازجمله اختیارات این سازمان میباشد .پس از تصویب قانون رقابت نروژ در سال ،2004
دولت میتواند بررسی بخشی از اقتصاد را به سازمان رقابت پیشنهاد دهد ،ولی نمیتواند در مورد نحوه تصمیمگیری ،الزامی برای
سازمان ایجاد کند .امکان رد تصمیمگیریهای سازمان رقابت در صورت مغایرت آن با قانون توسط وزارت وجود دارد.

 26شرکت ارتباطات راه دور آمریکا .بزرگترین شرکت مخابرات تلفن ثابت ،سرویسدهنده اینترنت پهنای باند ،ا شتراک تلویزیون اینترنتی و دومین اپراتور شبکه تلفن
همراه آمریکا است.
)Norwegian Competition Authority (NCA
Ministry of Labor and Government Administration
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قانون رقابت نروژ 29استفاده از قدرت بازاری را منع نمیکند بلکه رفتار ضد رقابتی که میتواند باعش ایجاد موقعیت غالب در بازار
شود را از طریق مداخله مستقیم کنترل میکند ،این بدین معناست که "سازمان رقابت نروژ" در مورد کاهش بهرهوری و اخالل
در تعادل اقتصادی تصمیمگیری میکند .اگرچه بررسی قدرت بازار یک ابزار از تجزیهوتحلیل سازمان رقابت نروژ است ،اما این
قانون از اصطالحات "سوءاستفاده "30یا "سلطه "31استفاده نمیکند و هیچ الزام قانونی برای نشان دادن موقعیت غالب وجود ندارد.
سازمان رقابت نروژ از دستور ممنوعیت فعالیت و یا در مواقع انحصاری از کانال تنظیم قیمتها در نظام بازار مداخله میکند و تعادل
را به بازار برمیگرداند.
دریکی از پروندههای اخیر ،بانکها ملزم به تمدید قرارداد رقابتی در سیستمهای پرداخت اینترنتی شدهاند .یکی دیگر از تالشها
سازمان رقابت برای جلوگیری از ایجاد انحصار دوطرفه و کاهش اثرات اجتماعی انحصار در توزیع آفتکشها ،یکسانسازی میزان
محصول تولیدشده میباشد بهنحویکه تولیدکننده انحصاری موظف به توزیع میزان معینی از کاالی خود در میان تمام
توزیعکنندگان است .یکی دیگر از موارد تصمیمگیری سازمان رقابت ،مشکالت انحصاری در شبکه ارتباطات مخابراتی و قدرت
الکتریکی است.
 -1-6-5ترکیه
تصویب قانون حمایت از رقابت در اواخر سال  1994در ترکیه ،منجر به ایجاد سازمان رقابت ترکیه 32بهعنوان یک سازمان اجرایی
مستقل ضدانحصار شد .در این سازمان ،یک هیئت رقابت ،33برای پرداختن به مسائل و سیاستگذاری تشکیل شد .رئیس هیئت،
رئیس سازمان رقابت نیز هست و مانند یک مدیر اجرایی عمل میکند .هیئت رقابت شامل یازده عضو است ،که بهصورت
تماموقت فعالیت میکنند .اعضای هیئت ،به مدت شش سال ،بهصورت ثابت ،منصوب میشوند و این انتصاب قابلتجدید شدن
نیز میباشد .وزارت بازرگانی و صنعت میتواند برای دو جایگاه در هیئت رقابت ،نامزدهای خود را انتخاب کند و پنج سازمان
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دیگر (شامل وزارت کشور ،دادگاه تجدیدنظر ،34شورای دولت ،35هیئت بین دانشگاهی و انجمن کسبوکار ،)36هرکدام یک نماینده
معرفی میکنند .جایگاههای باقیمانده نیز توسط خود هیئت رقابت تعیین میشوند که نیمی از آنها باید از کارشناسان سازمان
رقابت باشند .رئیس هیئت نیز توسط دولت ،از میان کسانی که توسط هیئت پیشنهادشده است ،منصوب میگردد.
قانون رقابت ترکیه تصری میکند که سازمان رقابت باید مستقل باشد ،به این معنی که هیچ سازمان ،شرکت یا شخصی نمیتواند
برای تأثیر گذاشتن بر تصمیم نهایی ،دستور خاصی را به سازمان مذکور ارائه دهد ،همچنین طبق قانون خدمات شهری هیچکدام
از اعضای سازمان رقابت نباید عضو احزاب سیاسی باشند .اگرچه ماده بیست قانون رقابت بیان میکند که سازمان رقابت ترکیه
به وزارت بازرگانی و صنعت وابسته است ،ولی در همان ماده قید میشود که سازمان رقابت ،یکنهاد قانونی مستقل از دولت
دارای استقالل اداری و مالی است .ازآنجاکه درآمد سازمان رقابت ،بهصورت درصد ثابتی از کارمزدهایی است که توسط شرکتهای
خصوصی به دولت پرداخت میشود ،استقالل سازمان مذکور از طریق محدودیت بودجهای وزارت بازرگانی و صنعت ،نمیتواند
مورد تهدید قرار بگیرد .ترکیه در مورد مفاهیم سلطه و سوءاستفاده از موقعیت غالب بازاری ،از مدل اتحادیه اروپا پیروی میکند و
پارامترهایی مانند قیمت ،محصول تولیدی و توزیع بهعنوان ابزار قدرت بنگاهها نسبت به مشتریان در نظر گرفته میشود .یکی از
ابزارهای کنترل انحصار ،موارد قیمتگذاری پیشگیرانه میباشد ،که در پروندههای مربوط به صنعت رسانهها ،مورداستفاده قرارگرفته
است .در پروندهای دیگر با استناد به ممنوعیت سوءاستفاده از سلطه بازاری ،در بخش ارتباطات مخابراتی به دلیل وجود تبعیض
قیمتی برای ارائهدهندگان خدمات اینترنتی ،دستوراتی مبنی بر جلوگیری از فعالیت شرکتهای خاطی صادرشده است.
بعضی از قوانین حدود تولید (میزان کف تولید و سقف قیمت) را تنظیم میکند ،برخی دیگر بر اساس سهم بازار ،برای جلوگیری از
ایجاد موقعیتهای انحصاری ،از مکانیزمهای کنترلی استفاده میکنند .این قوانین شامل مقررات مربوط به قیمتگذاری و کنترل
دسترسی به زیرساختها میباشد .برای مثال در صنعت برق هیچ شرکت تولیدی خصوصی نمیتواند بیش از  20درصد از ظرفیت
کل کشور را داشته باشد ،همچنین هیچیک از عمدهفروشان نمیتوانند بیش از  10درصد از مصرف ملی را دارا باشد ،و به همین
ترتیب هیچ توزیعکنندهای نمیتواند بیش از  20درصد ظرفیت برق در منطقه توزیع خود تصاحب کند .در پروندهای دیگر ،هیچ
گروهی از تولیدکنندگان خودرو نمیتوانند بیش از  20درصد از قدرت تولیدی خود را به فروش برسانند .محدودیتهای مشابه در
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بخش گاز طبیعی نیز اعمال میشود ،جایی که سهام اکثر تولیدکنندگان محدود به  20درصد مصرف ملی است و شرکت توزیع
نمیتواند بیش از  50درصد از خرید خود را از یک منبع خریداری کند.
 -1-6-6چین
قانون ضدانحصار چین ،37شورای دولت (دولت مرکزی )38را موظف به تشکیل یک کمیسیون ضدانحصار 39و دادن اختیارات به
آن کمیسیون بهمنظور ضمانت اجرایی قوانین مربوط به رقابت کرده است .اختیارات و مسئولیتهای کمیسیون مذکور شامل
ساماندهی ،هماهنگی و ارائه خطوط کلی فعالیتهای مربوط به مقابله با انحصار ،تحقیقات ،طراحی سیاستها و بررسی و ارزیابی
شرایط کلی رقابتی کشور است .سه دستگاه در کشور چین شامل اداره دولتی صنعت و بازرگانی ،40کمیسیون توسعه ملی و
اصالحات 41و وزارت بازرگانی 42توسط دولت مرکزی این کشور بهعنوان سهبدنه اصلی کمیسیون ضدانحصار تشکیلشدهاند،
متولی ضمانت اجرایی قوانین و مقررات مربوط به رقابت هستند و ساختار سازمانی آنها توسط دولت مرکزی تعیین میگردد.
اداره دولتی صنعت و بازرگانی مسئول بسیاری از جنبههای نظارتی بازار مانند ثبت شرکتها ،رقابت ،حمایت از مصرفکننده،
فعالیتهای بازاریابی ،تبلیغات و عالئم تجاری است .دایره تجارت منصفانه 43مسئول توسعه و ضمانت اجرایی قوانین ،مقررات
مربوط به ممنوعیت انحصار و رقابت ناعادالنه است؛ همچنین مسئولیت انجام بررسیهای مربوط به فروش کاالهای قاچاق را
نیز بر عهده دارد .دفتر رقابت ناعادالنه  44مسئول قوانین مربوط به فعالیتهای تجاری ناعادالنه است و درنهایت ،دفتر ضدانحصار
45مسئولیت قوانین مربوط به فعالیتهایی که منجر به محدود شدن رقابت میگردند ،را بر عهده دارد .بخش نظارت قیمتی
کمیسیون توسعه ملی و اصالحات ،مسئولیت بررسی قوانین مربوط به قیمتگذاری و تعیین شرایط قیمتگذاری انحصاری را بر
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)Anti-Monopoly Law (AML
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
38
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عهده دارد ،همچنین بخش مذکور مسئول پیشبینی و طراحی سیاستها ،ارزیابی هزینه کاالهای مهم کشاورزی و قیمتگذاری
کاالهای مصرفی اساسی میباشد.
 -1-6-8مکزیک

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( )OECDبا درخواست دولت مکزیک ،ارزیابی رگوالتوری رقابت این کشور را در دو بخش
مهم اقت صادی شامل ،دارو (تولید ،عمدهفرو شی و خردهفرو شی) و مح صوالت گو شتی (خوراک دام ،ر شد حیوانات ،ک شتارگاهها،
عمدهفروشای و خردهفروشای) را در گزارش منتشاارشااده سااال  2018انجام داده اساات .در این گزارش با بهرهگیری از راهنمای
ارزیابی ساایاساات رقابت ،دلیل انتخاب این دو بخش (دارو و محصااوالت گوشااتی) سااهم قابلتوجه آنها از تولید ناخالص داخلی
ک شور ذکرشده است ،بهنحویکه ارزشافزوده ناخالص این دو بخش ( %1.43دارو  %0.48و محصوالت گوشتی  )%0.95از تولید
ناخالص داخلی مکزیک را در سال  2015تشکیل میدهند .دلیل دیگر این انتخاب سهم نسبتاً باالی اشتغال ایجادشده توسط این
بخشها میباشد بهطوریکه بر اساس گزارش سرشماری موسسه ملی آمار و جغرافیا مکزیک ( )INEGIدر سال  ،2013این دو
بخش دارای  711905شغل میباشند که  %3.3از اشتغال کل کشور را تشکیل میدهد .معیار نحوه تشخیص قوانین ضد رقابت و
رفتارهای آسیبزننده رقابت مطابق استانداردهای مجموعه ابزار ارزیابی رقابت  OECDمیباشد .در این گزارش پس از بررسی
 228پرونده 176 ،محدودیت قانونی رقابت شنا سایی گردیده ا ست و سپس  107پی شنهاد ویژه در جهت کاهش آ سیب به رقابت
پیشنهاد گردیده است .که در ذیل به مهمترین آنها اشاره خواهیم داشت:
بخش دارو

 .1تعیین مقررات قانونی در جهت بهبود شرایط مالی پزشکان.
 .2در خصااوص داروهای برند و ممنوعیت جایگزینی دارو درصااورتیکه نام تجاری جزئی از نسااخه پزشااک باشاادOECD ،
پیشاانهاد میکند که داروخانهها ملزم میباشااند که اطالعات الزم داروهای ارزانقیمت عمومی را به مشااتریان ارائه نمایند و با
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موافقت بیمار داروی ارزانقیمت جایگزین شااود ،البته اگر نسااخه پزشااک جایگزینی را مجاز داند .راهحل دیگر در این زمینه این
است که مقررات به پزشکان تنها اجازه تجویز داروهای دارای نام غیراختصاصی بینالمللی ( 46)INNرا دهد.
 .3بازبینی قیمتگذاری برای محاسبه حداکثر قیمت داروهای ثبت شده در مکزیک؛ در حال حا ضر قیمت دارو با توجه به قیمتها
در شش کشور با باالترین حجم فروش معین میشوند که این مکانیزم نیاز به بازنگری دارد زیرا عوامل دیگری مانند میزان درآمد
کشورهای مرجع و هزینههای ضمنی تولید نیز در قیمت تمامشده دارو مؤثر میباشند.
 .4اصالحیه قرارداد قیمت مقررات بین سازمان  CANIFARMAو وزارت اقتصاد که میبایست بهطور عمومی اعالم شود.
 .5بهمنظور بازاریابی داروها ،الزامات الزم برای ثبت شماره بهداشتی ،باید پس از پنج سال تجدید شود.
 .6لغو نیاز به تائید ثبت برای واردکردن دارو به مکزیک.
 .7پروژه ایجاد  47Pharmacopoeiaمکزیکی بهصورت آنالین.
بخش محصوالت گوشتی

 .1شاامارهگذاری اسااتانداردهای داخلی مکزیک برای طبقهبندی ملی گوشاات گاو ،گوشاات خوک و مرر ،برای تقویت تجارت
بینالمللی و صادرات.
 .2لغو مجوز استانهای مختلف مکزیک برای اسناد حملونقل ،که کنترلهای زیستمحیطی بیشتری بر جامعه تحمیل میکنند.
 . 3لغو نیاز به صدور گواهینامه از انجمن حیوانات محلی برای حمل دام در سرتاسر مکزیک.

 46نام غیراختصاصی بینالمللی :نام عمومی و غیراختصاصی رسمی داده شده به یک داروی شیمیایی است .نامهای غیراختصاصی بینالمللی را برای ارتباط دقیقتر با
ارائه یک نام استاندارد منحصربهفرد برای ماده شیمیایی ،برای جلوگیری از اشتباهات تجویز ایجاد میکنند .سیستم  INNتوسط سازمان بهداشت جهانی ) (WHOاز
سال  1953هماهنگ شده است.
 47فارماکوپهها کتابهایی هستند که فهرست کاملی از داروهای موجود در بازار مشتمل بر اطالعات دارویی ،موارد مصرف ،عوارض جانبی ،نحوه نگهداری داروها و
مواد اولیه ،روش آنالیز مواد اولیه و جانبی مشتمل بر روشهای فیزیکی و شیمیایی و استانداردهایی که در داروسازی و صنایع غذایی مورداستفاده قرار میگیرند در آن
قیدشده است.
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 . 4الزام اداره خدمات بهداشااات ،کیفیت و امنیت غذایی در مورد حذف هرگونه نیاز به تائید مجوز اضاااافی برای شااارکت های
صادرکننده مکزیکی در تبادل با کشورهایی که استانداردهای بهداشتی مشابه مکزیک دارند.
 .5بهروزرسانی استانداردهای رسمی مکزیک ( )NOMsکه مغایر با قوانین و استانداردهای بینالمللی است.
 -1-6-9رومانی

به درخوا ست دولت رومانی ،جهت ارزیابی م ستقل سیا ستی برای شنا سایی قوانین و مقرراتی مانع عملکرد رقابتی و کارآمدی
بازارها گزارش تو سط  OECDدر سه بخش :ساختو ساز (م صال ساختمانی) ،حملونقل باری و مواد غذایی فرآوری شده در
سال  2016انجام شده ا ست .این پروژه در چهار مرحله انجامگرفته ا ست؛ مرحله اول به برر سی دقیق دامنه سه بخش اقت صادی
میپردازد .در مرحله دوم موانع رقابت بالقوه با ا ستفاده از ابزار ارزیابی رقابت  OECDشنا سایی شده ا ست که این برر سی 227
محدودیت احتمالی رقابت ( 95مورد در ساختو ساز 85 ،مورد در حملونقل و  47مورد در مواد غذایی فرآوری شده) را شنا سایی
کرده است .در مرحله سوم ،باهدف سیاستگذاری ،تحلیل کیفی از این سیاستها انجامشده و در صورت امکان در دسترس بودن
دادهها ،تحلیل کمی نیز انجامشااده اساات .در مرحله چهارم  152توصاایه برای آن دسااته از قوانینی که محدودیت رقابت را ایجاد
میکردند ،با توجه به قوانین اتحادیه اروپا و مقررات مربوطه در کشااورهای قابلمقایسااه ،بهویژه کشااورهای عضااو اتحادیه اروپا،
ارائه شده است .در ادامه برخی از مهمترین توصیهها و اقدامات در جهت حمایت از رقابت به تفکیک زمینههای بررسی شده ،شرح
دادهشده است:
بخش ساختوساز

 .1تدوین دسااتورالعملهای برنامه پیشاانهادی برای آن دسااته از قوانین خریدوفروش ،که در حال حاضاار بهطور اختیاری توسااط
مقامات قراردادی اعمال میشود و تعداد شرکتکنندگان در مناقصه عمومی را کاهش میدهد.
 .2اسااتفاده از روش مناقصااه برای صاادور مجوز و اعطای زمین برای پیمانکاران طرح س ااخت خانه برای جوانان زیر  35سااال،
بهمنظور کاهش اختالف ریسک پیمانکاران رقیب.
 .3لغو سقف قیمت برای محصوالت شن و ماسه.

 .4لغو اخذ مجوز ساختمانی برای ساخت سازههایی که مستقیماً به زمین ،بدون پایه و پلتفرم نصبشدهاند و تنها نیاز به برقدارند.
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 .5لغو ممنوعیت ملی برای انجام کارهای ساختو ساز یا تعمیر و نگهداری در مناطق ساحلی دریای سیاه و سواحل گرد شگری
بین  15تا  15سپتامبر هرسال.
 .6تدوین و اجرای دستورالعمل الزم جهت رفع مناقشات منافع انجمنهای حرفهای و مقامات دولتی در فرآیند تصمیمگیری.
 .7لغو محدودیتهای قدیمی در رابطه با حریم ساختوساز در نزدیکی مدارس و یا مراکز پزشکی.
بخش حملونقل

 .1لغو مجوزهای غیرضااروری در بخش حملونقل جادهای مانند مجوز تعمیر ،تنظیم ،بازسااازی ،اسااقاط وسااایل نقلیه و گواهی
صالحیت حرفهای رانندگان برای "حمل بار غیرطبیعی" (حمل کاالها دارای ابعاد و وزن بیشازحد با وسایل نقلیه).
 .2لغو نیاز اپراتورهای حملونقل جادهای به ن شان دادن فیزیکی مجوزهای الزم و جایگزینی سی ستم هو شمند در و سایل نقلیه
مانند صفحهای حاوی اطالعات مربوط به ابعاد و حداکثر وزن مجاز برای وسیله نقلیه.
 .3اصالح الزامات الزم برای اخذ کپی از مجوز حملونقل.
 .4تغییر مقررات نام شخص در مورد دسترسی به زیرساختهای راهآهن و استقالل مدیریت زیرساخت برای جلوگیری از تبعیض
احتمالی در برابر اپراتورهای خصوصی.
 .5نظارت و تائید تمامی تعرفههای تعیینشده بهوسیله مقامات بندرها تجاری ،از سوی یک سازمان نظارتی مستقل.
 .6خدمات ایمنی بندر ،مانند راهنمایی کشتی و هزینه یدک کشی کشتی ،نباید مستقیماً توسط اداره بندرگاه عرضه شوند بلکه باید
از طریق یک مکانیزم شفاف و آزاد قیمتگذاری و عرضه شوند.
بخش مواد غذایی فرآوری شده

 .1لغو قانون حداقل  10مترمربع در فروشااگاهها برای فروش نان بهمنظور انعطافپذیری انتخاب مشااتریان در جهت خرید نان و
تأمین امنیت غذایی.
 .2اعمال قوانین مربوط به آموزش کارکنان بخش مواد غذایی.

 .3بررسی مکانیزمهای کنترل برای از بین بردن کنترلهای دوگانه توسط مقامات مختلف.
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 .4تدوین قوانین و حذف قوانین مبهم به منظور کاهش عدم قطعیت برای فعاالن بازار و کاهش احتمال تصااامیم گیری های
خودسرانه و فساد.
 .5لغو قوانین قدیمی ،بهویژه قوانین داخلی مغایر با مقررات اتحادیه اروپا.
 -1-6-10یونان

سازمان همکاری و تو سعه اقت صادی ( ) OECDیک ارزیابی م ستقل سیا ستی برای شنا سایی قوانین و مقررات مانع عملکرد
رقابتی و کارآمدی بازار در پنج بخش اقتصاااد یونان (تجارت الکترونیک ،ساااختوساااز ،تجارت عمدهفروش ای و مواد شاایمیایی و
دارویی) انجام داده ا ست .در این گزارش پس از برر سی درمجموب  1288پرونده 577 ،محدودیت قانونی رقابت شنا سایی گردیده
است که  356پیشنهاد ویژه در جهت کاهش آسیب به رقابت پیشنهاد گردیده است .که در ادامه به مهمترین آنها اشاره خواهیم
داشت:
 .1تنظیم مقررات خاص بین عمدهفرو شان و خردهفرو شان سوخت که اطمینان حا صل شود مدت قرارداد را بهمنظور اختالل در
بازار نمیتوان فراتر از شرایط قانونی تمدید نمود ،این کار منجر به رقابت بیشتر میان عمدهفروشان میگردد.
 .2ساادهساازی قوانین و لغو محدودیتهای عملیاتی در زمینه انبارهای دارویی بهمنظور کاهش هزینهها و تشاریفات اداری برای
عمدهفروشان.
 .3رفع محدودیت شاارکت در مناقصااات برای همه شاارکتهای متقاضاای صاارفنظر از طبقهبندی شاارکتها در ثبت بخش
ساختوساز.
 .4انعطافپذیری در ارائه مجوز به طراحان و مهندسان در جهت ثبت تعداد بیشتری از دستههای مجاز فعالیت.
 .5یکپارچهساااازی فرآیندهای الکترونیکی و معرفی مکانیزمهای نظارت الکترونیکی قابلاجرا برای قراردادها با حفظ و نگهداری
تمام اطالعات خصوصی.
 .6تدوین و بهروزرسانی چارچوب قانونی برای تبلیغ داروهای بدون نسخه ) (OTCو اصالح قوانین آزاد سازی کانالهای توزیع
این نوب داروها نسبت به داروهای دارای نسخه.
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 .7مقررات قیمتگذاری زمانی که بی شترین کاهش قیمت برای داروهای غیرمجاز (بدون نام تجاری) وجود دارد و در برخی موارد
تعادل قیمت بین داروهای غیرمجاز و عمومی را بر هم می زنند .در این حاالت داروهای غیرمجاز با توجه به دارا بودن مزیت
قیمتی ن سبت به برند و نام تجاری ا صلی نفوذ بی شتری در مح صوالت عمومی بازار پیدا میکنند ،لذا میبای ست قوانین در جهت
حفظ تفاوت قیمت محصوالت فاقد نام تجاری با اجناس اصلی اصالح شوند.
 .8اصالح چارچوب صدور مجوز و مقررات برای ایستگاههای رادیویی.
 .9تجدیدنظر چارچوب قانونی برای تلویزیون پولی (تلویزیونهای حق اشتراکی) علیالخصوص در بحش هزینههای مجوز ،ساختار
شرکتها و قوانین مالکیت متقابل.
 .10ایجاد تعریفی مسااتقل از "تولیدکننده محصااوالت ساامعی و بصااری" مطابق با دسااتورالعمل خدمات رسااانههای صااوتی و
تصویری اتحادیه اروپا و آسانسازی قوانین مربوط به تولید و عرضه محتوای رسانهای.
 .11لغو مالیات غیرمستقیم بر ایزوپروپیل الکل 48به دلیل تحمیل هزینههای سنگین بر تولیدکنندگان اقتصادی.
 .12ساده سازی قوانین مربوط به حمایت از م صرفکنندگان ،مانند تعریف م صرفکننده و رو شن ساختن چارچوب گارانتیها و
خدمات پس از فروش.
 .13مجوز تبادل و معامله شویندهها با حجم باال در سط عمدهفروشی و ارائه مجوزهای الزم به شرکتها بهمنظور بستهبندی و
کاهش قیمت مواد پاککننده برای مصرفکنندگان نهایی.
 .14چارچوب قانونی در مورد لوازمآرایشی و مواد ضد آفات و حشرهکش باید با چارچوب قانونی اتحادیه اروپا هماهنگ شود.
 .15حذف محدودیتهای بخش حملونقل جادهای که باعش حمایت از عمدهفروشاااان این بخش میگردد ،مانند محدودیت در
فعالیت تجاری و تفاوت رفتار و تبعیض بین اپراتورهای حملونقل.

 48از عمده موارد کاربرد این الکل در صنعت چاپ و وابستگی شدید این صنعت به ایزوپروپیل به این دلیل میباشد که :دمای آب را در دستگاههای چاپ بسیار پائین
نگاه میدارد و قابلیت تبخیر آن بسیار باال است.
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 -1-6-11ایران
با ادغام الیحه رقابتمندی بازار در الیحه اصالحات اصل  44قانون اساسی ،این الیحه در خردادماه  ،1382توسط مجمع
تشخیص مصلحت نظام تائید گردید و در تیرماه سال  ،1387در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی ،به دولت ابالر شد.
بر اساس ماده  62قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب  ،491387/5/12شورای رقابت تنها
مرجع رسیدگی به رویههای ضد رقابتی است و مکلف است راسا و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی
ازجمله دادستان کل یا دادستان محل ،دیوان محاسبات کشور ،سازمان بازرسی کل کشور ،تنظیمکنندههای بخشی ،سازمانها و
نهادهای وابسته به دولت ،تشکلهای صنفی ،انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی ،بررسی
و تحقیق در خصوص رویههای ضد رقابتی را آغاز و در چارچوب ماده ( )2این قانون تصمیم بگیرد.
اعضای شورا ،ترکیبی از سه نماینده مجلس ،دو قاضی از دیوان عالی کشور ،دو صاحبنظر اقتصادی ،یک حقوقدان ،دو صاحبنظر
در تجارت ،یک صاحبنظر در صنعت ،یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی و یک متخصص امور مالی است که به ترتیب توسط
مجلس شورای اسالمی ،رئیس قوه قضاییه ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،وزیر دادگستری ،وزیر بازرگانی ،وزیر صنایع و معادن،
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب میگردند .همچنین یک نفر نیز از طرف اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و یک نفر نیز از طرف اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،انتخاب میگردند .
بنابراین اعضای شورا ،متشکل از افرادی از قوای سهگانه (مجریه ،مقننه و قضاییه) و بخش خصوصی هستند .الزم به ذکر است
که شورای رقابت ،بودجه خود را از دولت میگیرد ،بنابراین این بودجه شورا ،بهعنوان جزئی از بودجه دولت تعیین میگردد.
ازجمله تحقیقات و فعالیتهایی که در زمینه حقوق رقابت و قوانین ضدانحصار صورت گرفته است ،میتوان به سیاستهای کلی
اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابالغیه 1394/4/27

49ماده (: )2شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به روبههای ضد رقابتی است و مکلف است رأساً و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی ازجمله
دادستان کل یا دادستان محل ،دیوان محاسبات کشور ،سازمان بازرسی کل کشور ،تنظیمکنندههای بخشی ،سازمانها و نهادهای وابسته به دولت ،تشکلهای
صنفی ،انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی ،بررسی و تحقیق در خصوص رویههای ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده
( )2این قانون تصمیم بگیرد .شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوب شکایات ،وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابالر نماید .طرفین میتوانند شخصاً در
جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا الیحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
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ریاست جمهوری ،بررسی و پیشنهاد اصول موردنیاز در تنظیم قوانین ضدانحصار در کشور و الیحه اصالحی تسهیلکننده رقابت و
ضدانحصار توسط موسسه عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعه اشاره کرد.
با توجه به بررسیهای صورت گرفته پیشینه موضوب موردبحش ،میتوان بیان نمود که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
اصل چهل و چهارم ،ساختار سازمانی و اداری نهاد ناظر بر رقابت تشری و ساختار ،وظایف و نحوه عملکرد شورای رقابت در
چارچوب قانون تبیین شده است .در اصل  44قانون اساسی ،پس از بیان مفاهیم اصلی ادبیات موضوب همچون انحصار ،انحصار
طبیعی ،اخالل در رقابت ،ادغام و  ...به طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران پرداختهشده است .در ماده 3
این قانون جزییات مالکیت دولتی و همچنین نحوه خصوصیسازی شرکتهای در مالکیت دولت تشری شده است .طبق نص
قانون سرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده (()2شبکههای مادر مخابراتی و امور
واگذاری بسامد (فرکانس) ،شبکههای اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی ،تولیدات محرمانه یا ضروری
نظامی ،انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسل  ،شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت
خام و گاز ،معادن نفت و گاز ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،بانک ملی ایران ،بانک سپه ،بانک صنعت و معدن ،بانک
توسعه صادرات ،بانک کشاورزی ،بانک مسکن و بانک توسعه تعاون ،بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران ،شبکههای اصلی انتقال
برق ،سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی و رادیو
و تلویزیون) این قانون منحصراً در اختیار دولت است .طبق این ماده فعالیتهای فوقالذکر منحصراً در اختیار دولت میباشند و
بخش خصوصی فقط در زمینه خدمات مهندسی میتوانند در این فعالیتها مشارکت داشته باشند ،لذا برابر با قانون تولیدات
محصوالت مس ،آلومینیوم و فوالد که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرارگرفتهاند ،جزء انحصارهای ذاتی دولت نمیباشند ،میبایست
بهصورت رقابتی و دور از انحصار فعالیت داشته باشند.
با توجه به بررسی متن اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ،در قانون به مواردی همچون حداکثر دارا بودن سهم بازار توسط
بنگاهها ،فرآیند نحوه واگذاری بنگاههای دولتی و ادغامها ،مکانیزمهای تسهیلکنندههای صدور پروانه و مجوزهای کسبوکار،
بهبود فعالیت بخش تعاون در اقتصاد کشور ،ساماندهی شرکتهای دولتی و شرح عملکرد سازمان خصوصیسازی و تسهیالت
حمایت از بخش غیردولتی اشارهشده است .در این مطالعه با استناد بهتمامی موارد مذکور در متن قانون ،به دنبال حلقه مفقوده
مکانیزم اجرایی حمایت از رقابت و اجرای قانون ضدانحصار در صنایع موردمطالعه میباشیم.

71

بررسی و ارزیابی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع باالدستی و مقرراتگذاری
برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان انحصاری

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،بیشتر تکیهبر نظام مالی و تمهیدات مالی میان شرکتهای دولتی و
غیردولتی دارد که حمایت از برندهای داخلی در جهت جذب سرمایهگذاری خارجی و بهبود صادرات ،بازسازی ساختار مالی و بانکی
کشور ،تسهیل تأمین مالی شرکتها و جایگزینی قانون مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم ازجمله مواردی است که نشاندهنده
تکیهبر بحش مالی در این قانون است .در زمینه تولیدات مواد خام معدنی اصالحاتی صورت گرفته است که بهعنوان حمایت از
رقابت و جلوگیری از انحصار میتوان به موارد لغو معافیت مالیاتی صادرات ،عدم اجازه قیمتگذاری انحصاری ،واگذاری فرآیندهای
استخراج و فروش محصوالت معدنی از طریق مزایده عمومی اشاره کرد .در این قانون مطابق با مادههای  35الی  37به مکانیزمهای
حمایتی در زمینه تولید رقابتی مواد معدنی پرداخته است.
در طرح تحقیقاتی بررسی و پیشنهاد اصول موردنیاز در تنظیم قوانین ضدانحصار که توسط موسسه عالی پژوهش در برنامهریزی و
توسعه انجامشده است ،منطق اقتصادی حاکم است و از طریق تحلیلهای اقتصادی به بررسی تعاریف اصطالحات ،سرچشمههای
ایجاد انحصارات ،معرفی شاخصهای نظری برای تشخیص و سنجش انحصار ،سیاستهای اقتصادی خرد و کالن ضدانحصار و
پیشنویس الیحه تسهیلکننده رقابت و ضدانحصار پرداختهشده است .این مطالعه در  5باب به ترتیب تعاریف و اهداف ،آزادی
رقابت ،شورای رقابت ،رسیدگی ،اتخاذ تصمیم و تجدیدنظرخواهی و مجازاتها تدوینشده است .در جدول زیر بخشی از اقدامات
ضد رقابت آزاد و همچنین مجازاتهای آنان را بررسی کرده است.
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جدول شماره ( :)9برخی از اقدامات ضد رقابت و مجازات های تعبیهشده آنها مطابق با پیشنویس الیحه
تسهیلکننده رقابت و ضدانحصار

مجازاتها

اقدامات ضد رقابت آزاد
ایجاد محدودیت ورود به بازار
رفتارهای محدودکننده رقابت

اخالل در روند قیمتی و محصوالت
توزیع محدود محصوالت
سوءاستفاده از موقعیت در بازار

سوءاستفاده از موقعیت

سوءاستفاده از اطالعات خاص
سوءاستفاده از وابستگی مشتری

حبس تعزیری از  6ماه تا یک سال یا
پرداخت نقدی از  10میلیون تا 1000
میلیون ریال یا هر دو مجازات.

حبس تعزیری از  6ماه تا یک سال یا
پرداخت نقدی از  10میلیون تا 1000
میلیون ریال یا هر دو مجازات.
جزای نقدی  10میلیون تا  500میلیون

تحمیل شروط ناعادالنه قراردادی

ریال

امتناب غیرموجه از فروش کاال یا محصول و ارائه خدمات
قیمتگذاری تهاجمی در جهت خروج رقبا از بازار

جزای نقدی معادل بهای کاال
جزای نقدی  10میلیون تا  500میلیون
ریال
جزای نقدی  1میلیون تا  500میلیون

تبعیض قیمت

ریال

قراردادهای اختصاصی (توافقنامههای عمودی)
کسب اطالعات محرمانه رقیبان شغلی

جزای نقدی  10میلیون تا  100میلیون
ریال
پرداخت کلیه خسارات وارده به زیاندیده
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جزای نقدی  10میلیون تا  100میلیون

استفاده از اموال دولتی

ریال
محرومیت فروش به مدت  1سال و

دامپینگ

پرداخت جزای نقدی

در بخش سوم این مطالعه به تشری ساختار نهاد نظارتی و حاکمیت که شورای رقابت پرداخته است ،در فصل نخست به نحوه
تأسیس ،ترکیب و طرز انتخاب اعضاء و مقر شورا پرداختهشده است .شرایط ،مدت عضویت و ممنوعیت شغلی اعضا شورا ،ساختار
سازمانی شورا ،جلسات شورا و وظایف و اختیارات شورا از مواردی است که در باب دوم توضی دادهشده است .در باب آخر این
پژوهش به مبحش رسیدگی ،اتخاذ و تصمیمگیری و همچنین مجازاتها تخصیص دادهشده است.
گستره شمول قوانین ،به این صورت است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسهها و نهادهای عمومی غیردولتی ،دستگاههای
موضوب ماده  11قانون برنامه توسعه سوم ،شرکتها و مؤسساتی که بر اساس قانون تجارت در دفتر ثبت شرکتها به ثبت رسیدهاند
و شرکتها و سازمانهای اقماری یا وابسته به آنها و همچنین نهادها و بنیادهای ثبتنشده که به تولید ،یا عرضه یا مبادله کاال
و خدمات مبادرت میورزند و همچنین انحصارات دولتی و غیردولتی موجود ،مشمول مقررات این قانون میباشند .در بحش رسیدگی
و اتخاذ و تصمیمگیری ،قوه قضاییه موظف است به تعداد الزم شعب دادگاه عمومی را بهمنظور رسیدگی و صدور حکم در مورد
جرائم ضد رقابت اختصاص دهد .دادگاه عمومی ویژه جرائم ضد رقابت مرکب از یک رئیس و دو عضو خواهد بود که رئیس دادگاه
از بین قضات و جامعه حقوقی انتخابشده و دو عضو دیگر از بین صاحبنظران اقتصادی برگزیده میشوند که دارای وظیفه
رسیدگی بهتمامی پروندههای ارسالی توسط شورای رقابت میباشد .همچنین قوه قضاییه موظف است ،به تعداد الزم شعب دادگاه
استان را بهمنظور تجدیدنظر آرا و تصمیمهای دادگاه بدوی که طبق قانون قابلتجدید نظر میباشند ،تخصیص دهد.
 -1-7جمعبندی

پس از بررسیهای صورت پذیرفته در رابطه با تجربیات مختلف سیاستهای رقابت در بین ک شورهای جهان و ایران و همچنین
بهرهگیری از راهنمای ابزارهای ارزیابی سیاست رقابت منتشرشده توسط سازمان همکاریها و توسعه اقتصادی ،شش مرحله برای
سیاستگذاری و تنظیم بازار جهت رفع آثار سوء انحصار قابلتعریف میباشد و برای بررسی احراز و تشخیص حیطه ضد رقابتی
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چکلیستی از فعالیتهای ضد رقابتی تدوینشده است .در ادامه پس از بیان مراحل ارزیابی سیاست رقابت و تطبیق آن به تشری
معیارهای شناخت انحصار و موانع رقابت پرداخته میشود.
 -1-7-1مراحل ششگانه ارزیابی سیاست رقابت

فرآیند ارزیابی رقابت در  6مرحله صورت میگیرد:
مرحله  .1شناسایی سیاستها ارزیابی؛ شناسایی سیاستها و ارزیابی آنها میتواند به صورت ساده (در صورت بازبینی قوانین یا
وضع مقررات جدید رقابت) یا پیچیده (شامل بازبینی تمام زمینههای حیطه موردمطالعه یا بهطور بالقوه مطالعه بازار) میباشد.
مرحله  .2بهکارگیری چکلی ست رقابت؛ چکلی ست رقابت مجموعهای از چهار سؤال ا صلی و زیر سوالهایی ا ست که امکان
شاناساایی و تنظیم مقررات باوجود رعایت رقابت را مقدور میساازند .در صاورت پاساخ مثبت به هر یک از این ساؤاالت نیاز به
تجزیهوتحلیل دقیقتر از اثرات مقررات در اجرای رقابت احساس میشود.
مرحله  .3شنا سایی گزینههای پی شنهادی؛ هنگامیکه تنظیم مقررات در زمینهای وجود داشااته باشااد ،برای شااناسااایی دیگر
گزینههای پی شنهادی رگوالتوری بهمنظور د ستیابی به اهداف مربوط به سیا ست رقابت میتوان از اقدامات خا صی مانند تو سعه
رگوالتوری و گسترش محیط نظارتی بخش موردمطالعه ،استفاده گردد.
مرحله  .4انتخاب بهترین گزینه؛ بین گزینههای شنا سایی شده ،با ا ستفاده از رویکرد تأثیرات رقابتی قوانین ،میبای ست در مورد
بهترین گزینه قضاوت داشته باشیم و آن را انتخاب کنیم ،البته ممکن است چند گزینه بهعنوان پیشنهادهای نهایی تائید شوند اما
درهرحال میبایست هر گزینه بهصورت کامل تشری و تمایز آن با قوانین موجود ارائه شود.
مرحله  .5اجرای بهترین گزینه؛ پس از انتخاب بهترین گزینه شناسایی شده ،میبایست قوانین و توصیههای مناسب با آن راهحل
تهیه و به مقامات ذیصالح ارائه شود.
مرحله  .6تجزیهوتحلیل نتایج؛ پس از اجرا و عملیاتی کردن بهترین گزینه ،نیاز ا ست تأثیرات و نتایج آن به صورت دقیق برر سی
و تجزیهوتحلیل شود ،این کار زمانی که از طریق قوانین رقابت محدود میشود ،بیشتر موردنیاز میباشد.
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 -1-7-2چکلیست و معیارهای تشخیص رقابت

در هر پرونده ،میبایست پس از احراز هر یک از شرایط ذیل اقدامات مربوط به ارزیابی سیاست و راهکارهای تنظیم بازار ،صورت
پذیرد:
الف) محدودیت تعداد و دامنه عرضهکنندگان

 .1وجود حق انحصاری برای عرضهکننده کاالها یا خدمات؛ اعطای حق انحصاری برای تولید محصول مشخص یا ارائه خدمات،
ن شان دهنده ایجاد یک انح صار خ صو صی ا ست .از حیش تاریخی ،اعطای حق انح صاری اغلب در قالب «انح صار طبیعی »50رخ
میدهد ،که در بسااایاری از موارد در قالب انحصاااارات دولتی در زمینههای ارائه خدمات همگانی مانند برق ،آب ،گاز و  ...پدید
میآیند .امتیاز انح صاری در ب سیاری از موارد ،مانع ورود عر ضهکنندگان به بازار ،قیمتگذاری انح صاری و دیگر م شکالت مربوط
به سوءاستفاده از قدرت بازاری میگردد .برخی از راههای جلوگیری از تبعات منفی چنین انحصارهایی ،نظارت بر قیمتها و مدت
حق انصار ،تقسیم امتیاز انحصاری بین افراد ،فروش حق انحصار توسط دولت از طریق حراج و به قیمت بهینه و  ...میباشد.
 .2برقراری مجوزها و اختیارات بهعنوان الزام عملیاتی؛ یکی از راهکارهای ایجاد محدودیت ورود به بازار ،الزام به اخذ مجوزها
میبا شد .این الزامات و یا مجوزها بهطور مثال میتواند به دا شتن حداقل ا ستانداردهای آموز شی و یا سابقه کار برای افراد و یا
حداقل میزان کیفیت برای محصوالت باشد.
 .3ایجاد محدودیت در توانایی و قابلیت برخی از عرضهههکنندگان جهت ارائه کاال و خدمات؛ گاها دولت ها ،توانایی و قابلیت
برخی از عرضاااهکنندگان را محدود میکنند ،برای مثال بعضااای از دولتها نیاز دارند که تمام کارگزاران امالک و مساااتغالت،
مجموعهای از خدمات را به دولت ارائه دهند ،بنابراین دولت اجازه فعالیت و ارائه خدمت توسااط کارگزارانی که کمترین خدمات را
به دولت میدهد را ممنوب خواهند کرد .در اغلب این موارد بهطور مسااتقیم تعدادی از تأمینکنندگان از چرخه رقابت حذفشااده و
درنتیجه منجر به افزایش قیمتها و کاهش شرایط مطلوب قرارداد برای مصرفکنندگان میشود.

natural monopoly
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 .4ایجاد هزینههای قابلتوجه ورود یا خروج تو سط یک عر ضهکننده :مقرراتی که افزایش هزینه ورود به بازار و یا خروج از آن
به همراه میآورد ،موجب کاهش مطلوبیت ساارمایهگذاری در این بازارها میشااود ،و بنابراین تعداد شاارکتکنندگان در بازار را در
طول زمان کاهش میدهد .نمونه هایی از این نوب مقررات شاااامل ،الزامات آزمایش دقیق محصاااول و الزامات مربوط به مدارک
تح صیلی یا فنی باال غیر ضروری برای فعالیت در بازار ا ست .دولتها گاهی سعی بر آن دارند که بهمنظور کاهش تأثیرات رقابتی
چنین مقرراتی با ارائه معافیت های هدفمند ،به بهبود وضاااعیت رقابت کمک کنند .بهعنوانمثال در اتحادیه اروپا ،تولیدکنندگان
ماشینهای دارای موتور کمحجم (از حیش میزان مصرف انرژی و آالیندگی کمتر) اغلب از آزمایش وسایل نقلیه معاف هستند ،یا
تحت پروتکلهای آزمایشی کمتری قرار میگیرند.
 .5ایجاد مانع جغرافیایی برای شرکتها جهت عر ضه خدمات و کاال ،نیروی کار یا سرمایهگذاری :گاهی در تعداد محدودی از
قوانین و مقررات ،جریان کاال ،خدمات ،ساارمایه و یا نیروی کار در مرزهای قضااایی خاصای ،اغلب بهعنوان ساایاساات منطقهای،
محدود میشاااود .باوجود ،چنین محدود یت هایی  ،رقابت برای ارائه یک محصاااول یا خدمات در یک منطقه جغرافیایی کاهش
مییابد .اغلب جایگزینهای مناسبی مانند یارانههای مستقیم برای دستیابی به هدف قانونگذاری وجود دارد.
ب) محدودیت توانایی عرضهکنندگان جهت رقابت

 .1وجود محدودیت در توانایی قیمتگذاری فروشندگان کاال یا خدمات :دولتها اغلب قیمتها را در بخشهای انحصار طبیعی،
نظیر آب و برق ،تنظیم میکنند .این نوب کنترل قیمت ها به مصااارفکنندگان کمک میکند و بهعنوان یک وزنه تعادل کمبود
کاالهای جایگزین برای م صرفکننده ،عمل میکند .بااینحال ،کنترل قیمتها در شرایطی ا ستفاده می شود که تعداد ب سیاری
عرضااهکننده بالقوه برای یک مصاارفکننده وجود دارد .در این موارد ،برقراری حداقل قیمت بهعنوان وساایلهای برای حمایت از
عرضهکنندگان کوچک از رقابت ناعادالنه میباشد .مقررات قیمتگذاری بهندرت مؤثرترین یا کارآمدترین وسیله برای دستیابی به
اهداف موردنظر میبا شد .در مورد قیمتگذاری تهاجمی که باعش کاهش عمدی قیمتها بهمنظور خروج برخی از بنگاهها در بازار
میشود ،نیز استفاده از قانون رقابت عمومی جهت کنترل قیمتها جایگزین مناسبی است.
 .2محدودیت آزادی عرضهههکنندگان برای تبلیغ و یا فروش کاالها یا خدمات؛ مقرراتی که محدود کردن توانایی تأمینکنندگان
برای تبلیغ و یا فروش کاالها و خدمات را در برمیگیرند ،اغلب برای محدود کردن تبلیغاتی است که اطالعات غلط و گمراهکننده
میدهند .گاهی اوقات محدودیتهای تبلیغاتی در نظر گرفتهشااده برای محصااوالت یا خدماتی اساات که ارزش اجتماعی منفی
دارند.
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 .3ایجاد ا ستانداردهای کیفیت مح صول که منجر به ایجاد مزیت و برتری مح صول برخی از عر ضهکنندگان ن سبت به دیگران

میگردد؛ تنظیم مقررات استاندارد معموالً در جهت حمایت از مصرفکنندگان و ایجاد اطمینان در مورد محصوالت جدید صورت
می پذیرد .ا ما این قوانین و مقررات میتوان ند با عش مز یت برخی بن گاه ها نسا ا بت دیگر بن گاه ها شاااود .برای م ثال مقررات
زیسااتمحیطی ،انتشااار گازهای گلخانهای را محدود میکند ،اگرچه این محدودیت به نفع سااالمت عمومی جامعه میباشااد ،اما
میتواند زمینه خروج برخی از بنگاههای دارای تکنولوژی متکی به ساااوخت فسااایلی را از بازار فراهم کند و تأثیر قابلتوجهی در
رقابت داشته باشد .بهعنوان مثالی دیگر ،تنظیم حداقل ا ستاندارد برای کیفیت برخی محصوالت خاص در جهت حمایت از حقوق
مصااارفکننده و بهتبع آن باال رفتن قیمت محصاااوالت ،باعش کاهش رفاه مصااارفکنندگان میشاااود ،زیرا بهطورمعمول
م صرفکنندگان خرید کاالهای ارزانتر و باکیفیت پایینتر را ترجی میدهند ،حتی زمانی که بهطور کامل از تمام خطرات مربوط
به آن مطلع باشند.
 .4افزایش قابلتوجه هزینه های تولید برخی از عرضهههکنندگان نسههبت به دیگران؛ در برخی موارد ،مقررات باعش افزایش
هزینههای برخی از عر ضهکنندگان ن سبت به دیگران می شود .یکی از دالیل عدم تقارن هزینههای برخی عر ضهکنندگان ن سبت
به دیگران ،مقرراتی اساات که اسااتفاده از تکنولوژی تولید خاصاای را حمایت میکند .منبع دیگر اختالف هزینههای تولید «مفاد
پدربزرگ »51اسااات بهنحویکه تأمینکنندگان قدیمی را از مقررات معاف میکند ،اما مقررات را بر تولیدکنندگان تازهوارد اعمال
میکند .منبع دیگر ،پرداخت یارانهها یا تأمین مالی ترجیحی شاارکتهای دولتی اساات ،چنین توافقاتی پتانساایل قابلمالحظهای
برای ایجاد اختالل در روابط رقابتی درون صنعت را دارا میبا شند .ممنوعیت و محدودیت ورود به بازار ،کاهش نوآوری و کاهش
رقابت در بازار ازجمله تبعات این نوب سیاستها میباشند.
ج) کاهش انگیزه عرضهکنندگان برای رقابت

 .1ایجاد یک نظام خودتنظیمی و قانونگذاری مشترک؛ اصطالح «خودتنظیمی »52زمانی استفاده میشود که یک انجمن صنعتی
صاانعتی یا حرفه ای ،مساائولیت کامل تنظیم قوانین و مقررات اعضااای خود را بدون حمایت قانونی دولت (البته با متقاعد کردن
دولت) بر عهده بگیرد .بااینحال ،در زمان حمایت قانونی دولت از قوانینی که بهطور جزئی تو سط انجمن صنعت و حرفهای و ضع
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می شود ،ا صطالح «تنظیمگری م شترک »53موردا ستفاده قرار میگیرد .ساختارهای خودتنظیمی و تنظیمگری م شترک میتوانند
منافع قابلتوجهی را از طریق اطمینان از بهبود استانداردهای فنی از کانال پیشرفت تکنولوژی دارا باشند .بااینحال ،این ساختارها
میتوانند اثرات ضد رقابتی دا شته با شند .بهطور خاص ،انجمنهای صنعتی /حرفهای ،اغلب قوانینی را که باعش کاهش انگیزه یا
فرصااات رقابت بین تأمینکنندگان کاال یا خدمات میشاااوند ،مانند محدودیت های تبلیغاتی و قوانینی که مانع از ایجاد تخفیف
می شاااود ،ات خاذ می کنند .عالوه بر این ،این نوب سااااختار ها و الزا مات قانونی ،میتوانند موجب مانع در ورود به بازار برای
تولیدکنندگان جدید شوند.
 .2حمایت و الزام انتشههار اطالعات در مورد محصههوالت ،قیمت ،میزان فروش یا هزینههای تولیدکننده؛ مقرراتی که انتشاااار
اطالعات در مورد قیمتها و یا میزان محصول در برمیگیرد ،ممکن است برای بهبود اطالعات مصرفکننده اتخاذ شود و گاهی
هم میتواند کارایی بازار را افزایش دهد اما این قوانین بهطور چشاامگیری در شااکلگیری کارتلها مؤثر اساات ،زیرا الزام کلیدی
برای عملکرد کارتل این اساات که شاارکتکنندگان در کارتل بهطور مؤثر بر رفتار رقبا و همکاران ،نظارت داشااته باشااند .وجود
کارتلها باعش کاهش تعداد شرکتکنندگان در بازار ،موانع ورودی باال و همگن شدن کاالها میگردد .یکی از راههای جلوگیری
از جنبههای منفی این قوانین این ا ست که هنگامیکه اطالعات عمدتاً برای سیا ستگذاری دولت گردآوری می شود ،به صورت
عمومی منتشر نشوند.
 .3معافیت برخی صنایع و یا گروهی از عر ضهکنندگان از اجرای قانون عمومی رقابت؛ در ب سیاری از ک شورها ،تأمینکنندگان یا
بخشهای اقتصاااادی خاص از معافیت قانون رقابت عمومی بهرهمند میشاااوند .در این فعالیتهای خاص معموالً قوانین رقابت
مخصوص خود وجود دارد و یا هیچ محدودیتی در رفتار ضد رقابتی این بخشها وجود ندارد .این قوانین و مقررات در مواردی که
نقض قابلتوجهی از قانون کلی قانون رقابت وجود دا شته با شد ،خطر ت شکیل کارتلها ،سوءا ستفاده از قیمتگذاری و ادغام ضد
رقابتی را افزایش میدهند .جهت جلوگیری از وقوب جنبههای منفی این نوب قوانین ،پیشااانهاد میشاااود این میزان معافیتها به
حداقل میزان خود برسند.
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د) محدودیت انتخابها و اطالعات در دسترس مصرفکنندگان

 .1ایجاد محدودیت در توانایی مصرفکنندگان برای انتخاب کاال و خدمات موردنظر؛ گاهی مقررات انتخابهای مصرفکنندگان
را محدود میکنند .بهعنوانمثال  ،برخی از قوانین ممکن اساات مشااتریان را به خرید خدمات پزشااکی بهطور محلی محدود کند
بهطوریکه مراکز خدمات درمانی تنها به افراد سااکن در یک منطقه جغرافیایی خاص خدمت دهند ،به این صاورت که از مراجعه
مصرفکننده به کلینیکهای دارای لیست انتظار کوتاهتر و شهرت بیشتر جلوگیری میکند .محدودیتهای انتخاب مصرفکننده
میتواند زیانآور باشد ،زیرا تأمینکنندگانی که باقی می مانند ،انگیزه کمتری برای کسب رضایت مشتری از طریق ارائه خدمات و
محصوالت باکیفیت دارند .بهترین جایگزین این نوب قوانین بهصورت طبیعی ،ارائه اطالعات میباشد و نبود چنین محدودیتهایی
معموالً به دلیل فقدان اطالعات کافی میباشد.
 .2کاهش تحرک مشههتریان بین عرضهههکنندگان کاالها یا خدمات از طریق افزایش هزینه های صههریی یا ضههمنی تغییر

عرضهکنندگان؛ مقررات میتواند تمایل به تغییر انتخاب عرضهکننده در مصرفکنندگان را بهوسیله «هزینههای تعویض »54تحت
تأثیر قرار دهد .این هزینههای تعویض به صورت صری و ضمنی بر م صرفکنندهای که تمایل به تغییر عر ضهکننده مح صول
موردنیاز خود را دارد ،تحمیل می شود .هزینههای تعویض ممکن است به دالیل مختلف ،ازجمله شرایط قرارداد بلندمدت یا ارتباط
قوی دارایی با تأمینکنندگان بهنحویکه جدا سازی آن د شوار میبا شد ،ایجاد شوند .بهعنوانمثال در زمان ات صال شماره تلفن
مصاارفکننده به شاابکه ارائهدهنده خدمات خاص و باال بودن هزینه تغییر ساارویس و اپراتور ارائهدهنده خدمات ،عرضااهکنندگان
میتوانند قیمتهای باالتر را برای کاالها و خدمات خود درخواست کنند .سیاستگذاران در جهت جلوگیری از افزایش هزینههای
مصرفکنندگان از طریق سیاست رقابت به کاهش و حذف هزینههای تعویض اقدام کنند.
 .3تغییر ا سا سی و بنیادین اطالعات موردنیاز م صرفکنندگان جهت خرید کاال و خدمات؛ زمانی که دولتها با حذف قوانین و
محدودیتها ،بازارهای جدید را معرفی کنند ،مصااارفکنندگان با بازارهای جدیدی که تابهحال از آنها خرید نداشاااتهاند ،مواجه
خواهند شااد .زمانی که مصاارفکنندگان حق انتخاب تأمینکننده خود را در بازارهای جدید داشااته باشااد ،ارزیابی و تشااخیص
شرکتهای خوب از بد د شوارتر می شود .در این شرایط ممکن ا ست ،خطر از بین رفتن اثرات ا صالحات صورت پذیرفته تو سط
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دولت ،به دلیل اساااتفاده شااارکتهای تولیدکننده در بازارهای جدید از طریق عدم وجود اطالعات در مورد محصاااوالت جدید و
بیتجربگی مشاااتریان ،وجود دارد .برای اطمینان از موفقیت در رعایت قوانین و مقررات ،بهتر اسااات ایجاد گزینههای جدید ،از
طریق ن شر اطالعات بهعنوان راهکار ارزیابی پی شنهادات برای م صرفکنندگان انجام شود .یکی از راهحلها ،انت شار اطالعیههای
دولتی و برنامههای آموز شی ا ست .یکی از روشهای انت شار اطالعات صحی  ،توزیع برو شورها و آگهیهای تبلیغاتی تلویزیونی
عمومی برای کمک به مصرفکنندگان در جهت اصالح انتخابها پس از حذف مقررات و قوانین ،میباشد.

 -2طرزحو ا ظدابن س یست ظیم م بیازر زنحصیرت ردز میو ا فلززب زسیسو
 -2-1مقدمه
حقوق رقابت بهعنوان مجموعه قواعد حاکم بر رقابت بین عوامل اقتصادی ،بخش مهمی از حقوق اقتصادی است .ابزار حقوق
رقابت ،به قوای عمومی امکان میدهد تا به نحو کارآمدی بر محیط اقتصادی تأثیر بگذارند و سیاستهای اقتصادی را تحقق
بخشند .در کشور ما پس از خاتمه جنگ تحمیلی ،موضوب رقابتپذیر کردن اقتصاد ملّی ،بهعنوان یکی از سیاستهای محوری
نظام جمهوری اسالمی ،در قوانین برنامههای دوم ،سوم و چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قانونگذار
قرارگرفته است و با توجه به اینکه اصل  44قانون اساسی ،عمالً به سبب تجویز انحصارات و ممنوعیت ورود بخش خصوصی
در برخی از بازارها ،مانع رقابتی شدن اقتصاد و درنتیجه کاهش بهرهوری و رفاه مصرفکننده شده بود ،به جهت گسترش حیطه
خصوصیسازی و کاهش تصدیگریهای دولت و واگذاری مدیریت واحدهای اقتصادی به بازار ،تفاسیر جدیدی از این اصل ا با
توجه به ذیل آن  -مطرح شد که بر طبق آن ،بیشتر شرکتهای بزرگ دولتی ،حتّی در زمینههایی مثل برق ،مخابرات ،بیمه و
نیز بانکها که تا آن زمان در انحصار دولت بود مشمول خصوصیسازی گردند و در همین راستا بود که در خرداد 1384
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ابالر گردید .تفسیر جدید از اصل  ،44با ارجاب به اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد
اقتصاد ملی ،گسترش مالکیت در سط عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی ،ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری
منابع مادی و انسانی و فناوری ،افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی ،افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد
ملی ،کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی ،افزایش سط عمومی اشتغال ،تشویق اقشار مردم به
پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها ،ارائه گردید .درواقع ،تفسیر جدیدی از اصل  44ق.ا حاصل شد که موانع فعالیت
بخش خصوصی در اقتصاد به لحاظ قانونی مرتفع گردد.

81

بررسی و ارزیابی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع باالدستی و مقرراتگذاری
برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان انحصاری

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

در پژوهش حاضر برای دستیابی به روشی بهینه در جهت تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دولتی در صنایع مس ،آلومینیوم و
فوالد ،با از تجربیات موفق دیگر کشورهای جهان و همچنین بررسی قوانین موجود در زمینه رقابت و جلوگیری از انحصار،
بهرهبرداری شد و نیز روششناسی راهنمای ابزار ارزیابی سیاست رقابت منتشرشده توسط  ،OECDبه کار گرفته شد .در مرحله
اول بهمنظور انتخاب بازارها و حیطههای مورد بررسی از معیارهایی همچون ،شدت تمرکز بازار ،سهم بازار از صنعت و میزان
شاغلین استفادهشده است .در مرحله دوم با بررسی چکلیست رقابت و سؤاالت موجود در آن ،زمینههای وجود موانع رقابت نیز که
بیشتر معطوف به قسمت (الف) چکلیست میباشد ،مشخص گردید .در مرحله سوم گزینههای پیشنهادی ارائه خواهند شد که با
استفاده از ادبیات اقتصادی دو راهحل طراحی بازار و رگوالتوری مستقیم بازار مدنظر قرارگرفته است .در مرحله چهارم از میان
گزینههای پیشنهادشده بهترین گزینه میبایست انتخاب شود که ما در این مطالعه از طریق بررسی اثرات رفاهی بالقوه هر راهحل
و انجام مطالعات میدانی به مقایسه روشها میپردازیم .در مرحله پنجم راهکارهای اجرایی و قانونی هر روش مورد بررسی و اجرا
قرار خواهند گرفت و در مرحله نهایی نیز اثرات اجرا پس از پیادهسازی هر راهحل تجزیهوتحلیل خواهد شد .در گزارش فاز اول این
پروژه مراحل اول تا سوم بررسی و اجراشده است و در این قسمت از گزارش به مراحل چهارم به بعد پرداخته میشود .ابتدا از میان
راهکارهای موجود بحش طراحی بازار و طراحی مکانیزم استفاده و تشری شده و بحش رگوالتوری و تنظیم مستقیم بازار توسط
دولت نیز در فاز سوم گزارش ارائه خواهد شد .در ادامه پس از بیان مبانی نظری تئوری طراحی بازار به بیان جزئیات مدل ارائهشده
پرداخته میشود.

 -2-2طراحی بازار
نظریه طراحی مکانیسم و بهطور خاص در اینجا طراحی بازار ،که به طراحی قواعد یک بازی یا سیستم میپردازد ،ارتباط تنگاتنگی
با نظریه بازیها دارد .با این تفاوت که نظریه بازیها قواعد یک بازی را بهصورت از پیش دادهشده در نظر گرفته و بر این اساس
رفتار بازیکنان را پیشبینی میکند .درحالیکه وظیفه نظریه طراحی مکانیسم ،ایجاد انتخاب بهینه در قواعد بازی است؛ یعنی
همان چیزی که نظریه بازیها آن را دادهشده فرض میکند .به همین علت است که طراحی سازوکار را زیرمجموعه نظریه بازی
میدانند( .عبادی و همکاران)1396 ،
یکی از مهمترین و ضروریترین وظایف بازار ،هماهنگسازی بین عرضهکننده و تقاضاکننده است .اگر این وظیفه به شکل
ناقص و ناکارا انجام گیرد ،بازار شکل نمیگیرد یا شکست میخورد و درنهایت از هم میپاشد؛ زیرا تعداد شرکتکنندگان در یک
بازار یا بیشازحد زیاد یا بیشازحد کم هست و یا شرایطی بر بازار حاکم میگردد که کمتر کسی بهراحتی و با اطمینان،
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اولویتهایش را ابراز میدارد .چالش بنیادی در طراحی بازار زمانی خواهد بود که اقتصاددانان بازارهای پیچیده را بهاندازه کافی
درک کنند و به این حد از توانایی برسند که در صورت شکست این بازارها ،توانایی بازسازی آنها را داشته باشند و بازارهای
جدیدی را برای آنها طراحی کنند و یا اینکه از مکانیسمهای شبه بازاری بهره بگیرند.
وقتی فرایند تعیین و تعدیل قیمت بهآرامی عمل میکند ،عوامل اقتصادی آنچه را که میخواهند در قیمتی که مشاهده میکنند،
انتخاب خواهند کرد؛ اما بسیاری از بازارها پیچیدهتر از این قانون ساده اقتصادی هستند ،در برخی از بازارها ،اشخاص قادر به
انتخاب کاال یا خدمات نیستند حتی اگر توانایی پرداخت قیمت آن نیز داشته باشند .برای توضی بیشتر میتوان گفت که در
بازارهای معمول کنار هم قرار گرفتن دو عنصر خواستن و توانستن (خواستن کاال و توانایی پرداخت قیمت آن) تقاضا را شکل
میدهد؛ در اینگونه از بازارها صرف حضور این دو عنصر ما را بهعنوان خریدار معرفی نخواهد کرد چراکه در این حالت کاال در
کیفیتهای متعددی ارائه میشود و بنابراین تشکیل یک بازار برای چنین کاالهایی امکانپذیر نیست .پیچیدگی برخی از بازارها
به حدی است که افراد باوجود تمایل و توانایی پرداخت قیمت آن قادر به انتخاب آنچه میخواهند نیستند؛ یعنی مکانیسم قیمت
و تعدیل خودکار بازار را به نقطه تعادل نمیرساند و این به معنی عدم امکان تشکیل چنین بازاری نیست ،بلکه عدم توانایی در
شکلدهی و طراحی چنین بازاری است .مجموعه مطالعات نوظهور طراحی بازار و نظریه تطبیق سعی دارد بدون استفاده از
مکانیسم بازار سنتی (بدون بهرهگیری از سازوکار قیمت) بستر و فرایندی برای به هم رسیدن طرفین بازار فراهم آورد .به عبارتی
در این نظریه سازوکار قیمت مسئله تخصیص منابع را حل نخواهد کرد ،بلکه تخصیص بر اساس شرایط عرضهکنندگان و
تقاضاکنندگان است که طبق الگوریتم پیشنهادی ،ترجیحات رتبهبندی شده ،جایگزین سیستم قیمتها شده و نقش آن را ایفا
خواهد کرد.

 -2-3تئوری تطبیق
تطبیق ،بخشی از اقتصاد است که تمرکز آن بر سؤاالتی از قبیل «چه کسی چه چیزی را دریافت میکند؟» خواهد بود .این
مسئله زمانی بارزتر خواهد بود که با کاالهای کمیابی مواجه هستیم که باید بین افراد تخصیص داده شود و دارای دو ویژگی
تقسیمناپذیری و ناهمگنی هستند .برای بسط بیشتر موضوب میتوان این نکته را متذکر شد که اعضای بدن بهوضوح دو ویژگی
مدنظر ما را دارند؛ به این معنا که ،هم تقسیمناپذیر و هم ،غیر همگن هستند .میتوان گفت مطالعهاینکه «چگونه بازارهای
بخصوصی که در آنها تطبیق صورت میگیرد ،موفق به ایجاد تطبیقهای موفق و کارا خواهند شد یا اینکه در انجام این امر
ناکام میمانند» ،برای ما شواهدی را فراهم میکنند که به درک و شناخت ماهیت بازارها و چگونگی عملکرد آنها کمک میکنند.
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دلیل ادعای مطرحشده در بند قبلی ،این است که موارد شکست بازار گاهی اوقات توسط طراحی و اجرای قوانین جدید برای هر
دو نوب از بازارها (بازارهای متمرکز و غیرمتمرکز) ،بهطور موفقیتآمیزی مرتفع شدهاند .بهطورکلی ،میتوان گفت که این شاخه
از طراحی بازار در پاسخ به موارد شکست بازاری که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت ،شکلگرفته است .هر جا که بازارها
با مشکلی مواجه میشوند ،اقتصاددانان و سیاستگذاران ،در جستجوی راهکار برمیآیند و این راهکار اغلب بهصورت طراحی
قوانین جدید برای بازارها خواهد بود .تئوری تطبیق بر محوریترین بخش از طراحی بازار دست میگذارد .این تئوری را میتوان
مهمترین بخش از طراحی بازار دانست .این تئوری که در بازارهای متفاوتی به کار گرفته میشود ،نیازمند حضور دو عنصر
عرضهکننده و تقاضاکننده است که هرکدام از این دو عنصر برای خود به شکلهای مختلف ،لیستی از ترجیحات را ارائه میدهند
و در این بخش است که تئوری تطبیق و سازوکارش وارد عمل میشود و دو طرف حاضر در بازار را به هم میرساند .تئوری
تطبیق در بازارهای جدیدتری اجراشده است که شاید بتوان گفت که مشخصه اصلی و مشترک این نوب از بازارها عدم توانایی
در استفاده از سیستم قیمتها در تسویه بازار است.
برای فهمیدن این مطلب که چگونه مکانیزمهای تطبیق در پی دستیابی به نتایج مورد انتظار خود هستند ،بررسی و یافتن آن
ویژگیهایی از این مکانیزم که جایگزین سیستم قیمتها میشود و واکاوی نقشی که این سیستم در بازارهای کالسیک بازی
میکند ،ضروری به نظر میرسد .در این مکانیزمها ،ترجیحات رتبهبندی شده ،جایگزین سیستم قیمتها میشود و نقش آن را
بر عهده میگیرد و در اغلب موارد همین ساختار برای دستیابی به نتایج موردنظر کافی میباشد( .عبادی و همکاران)1392،
 -2-3-1مدل تطبیق دوسویه
تطبیق دوسویه حالتی است که در آن سمت عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان نیاز به تطبیق دارند و هر دو طرف دارای لیست
ترجیحات هستند و بستگی به اینکه کدام طرف ثابت و کدام طرف پیشنهاددهنده باشد در الگوریتم به هم رسانی شرکت میکنند .
بازار ازدواج و بازار نیروی کار ازجمله بازارهایی هستند که میتوان در این گروه جای داد و سادهترین آن مدل ازدواج است که
در این مدل ،هر زن یا مردی در جستجوی تنها یک مرد و یا زن است .مدل ازدواج از دو گروه عوامل جدا از هم تشکیلشده
است:
مردان={ }m1,m2,…,mnزنان={}w1,w2,…,wp
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در اینجا مجموعه مردان متشکل از  nمرد و مجموعه زنان هم متشکل از  pزن میباشد .هرکدام از آنها دارای ترجیحات کامل
و انتقالپذیر نسبت به عوامل موجود در سوی دیگر بازار است .امکان عدم تطبیق در این مدلها که دور از ذهن هم نیست در
این مدل با عنوان «تطبیق با خود» مشخص میشود .به این معنی که در این مدل ممکن است یک فرد در یک سمت بازار
بهواسطه ترجیحاتی که برای خودش در نظر میگیرد با هیچ فردی تطبیق نیابد و در این حالت مدل و تئوری بهصورت پیشفرض
او را با خودش تطبیق میدهد .همانطور که عنوان شد ،این حالت را تطبیق با خود مینامند .ترجیحات را میتوان بهعنوان
لیستهایی با همین عنوان (لیست ترجیحات) نشان داد و در اینجا از نماد ) p(mاستفاده میشود .بهعنوانمثال اگر اولین انتخاب
مرد  miام w3 ،باشد و انتخاب دوم او  w2باشد درواقع به این معنا خواهد بود که از دیدگاه او  w3بر  w2ترجی دارد:
][w3>miw2
در برخی از حاالت ،فرد ترجی میدهد که در این فرآیند هیچ تطبیقی به او اختصاص نیابد .در این مدل برای مرد مذکور میتوان
ترجیحات را بهصورت زیر تعریف کرد:
P(mi) = w3,w2,…,mi
به این معنا که از دیدگاه این مرد w3 ،بر  w2ترجی دارد و در لیست ترجیحات او بهجایی میرسیم که او تنهایی و تطبیق با
خود را بر سایر گزینهها ترجی میدهد .اگر عامل ( kاین عامل در هر سمت بازار میتواند حضورداشته باشد ،یعنی میتواند زن
یا مرد باشد) ترجی دهد که این تطبیق با عامل ،تنها بماند ،در این صورت خواهیم داشت:
][k>kj
به این معنا که تنها بودن و عدم تطبیق برای عامل ، kاز بودن با عامل  jبهتر و مطلوبتر است .اگر یک عامل بین دو فرد
قابلقبول ،بیتفاوت نباشد و بین تطبیق یا عدم تطبیق تفاوت گذارد ،در این حالت فرد دارای ترجیحات قوی است .یا بهبیاندیگر
اگر شخصی بین دو جایگزین پذیرفتهشده بیتفاوت نباشد ،در این صورت او را دارای ترجیحات قوی میدانیم اگر فرآیند تطبیق
را با تابع  μنشان دهیم ،آنگاه برای این تطبیق باید شرایط زیر برقرار باشد:
 μ(w) = Mاگر μ(m) = W
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و برای همه  mها و  wها ،هر ) μ(wیا در  Mهست یا اینکه  μ(w) = Wو همینطور برای عامل دیگر خواهیم داشت
)μ(mیا در  Wهست یا اینکه  μ(m) = Mخواهد بود و به این معنا خواهد بود که یک تطبیق ،دو عامل در دو سمت
مختلف را باهم تطبیق میدهد و یا اینکه آنها را با خودشان تطبیق میدهد که به معنای عدم تطبیق خواهد بود .اصطالحاً
گفته میشود فرآیند تطبیق توسط یک فرد مثل  kمسدود شده است در حالتی که  kتنها بودن و عدم تطبیق را به فرآیند تطبیق
)μ(kترجی میدهد یعنی:
)k>k μ(k
یک فرآیند تطبیق را اصطالحاً مسدود شده توسط یک جفت از عوامل ) (m,wمینامند اگر هرکدام از این دو عامل یکدیگر را
به شریکی که فرآیند تطبیق برای آنها برمیگزیند ،ترجی دهند:
)m>w μ(w) w>m μ(m
که در اینجا ) μ(wو) ، μ(mجفتهایی هستند که فرآیند تطبیق برای آنها در نظر گرفته است .فرآیند تطبیق را دارای ثبات
خوانند اگر توسط شخص و یا دو عامل مقابل هم مسدود نشده باشد .یک تطبیق باثبات ،یک بهینه پارتو است و یک تطبیق
کارا در هسته قرار خواهد گرفت .در این مدل ساده مجموعه تطبیقهای باثبات برابر با هسته هستند.
 -2-3-2مدل تطبیق یکسویه
نوب دیگری از تطبیق ،تطبیق یکسویه است که در بسیاری از بازارها امکان پیدایش چنین تطبیقهایی وجود دارد .یکی از این
تطبیقها زمانی است که هر شرکتکنندهای در بازار با هر شرکتکننده دیگری میتواند تطبیق یابد و لزوماً برای بازار ،دو سو و
جهت تعریف نمیشود و تمام شرکتکنندگان در یک گروه قرار میگیرند .مثالی از این نوب میتوان به گروهی از افراد اشاره
کرد که میخواهند با یکدیگر هماتاقی شوند (مثل افرادی که در خوابگاههای دانشجویی ملزم به انتخاب هماتاقی میشوند)
هرکدام از این افراد میتواند با دیگری هماتاق شود و در دو سمت بازار قرار نمیگیرند .افرادی که در این نوب از تطبیقها حضور
دارند ،همگی در یک گروه بوده و اهداف یکسانی دارند .البته ذکر این نکته هم الزم است که الزاماً تمامی تطبیقها کارآمد
نخواهند بود .یکی از تطبیقهای موجود و معروف ،تطبیقی است که در بازار پیوند کلیه انجام میگیرد و از نوب یکسویه است .
ازآنجهت در گروه تطبیقهای یکسویه قرار میگیرد که در این نوب تطبیق ،افراد همگی دارای خواستهای یکسان (پیوند کلیه)
هستند.
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 -2-4شروط موفقیت بازار در عرصه مبادالت
ازنظر راث 55کارکرد مناسب بازارها وابسته به قواعد حاکم بر عرصه شکلگیری مبادالت است .درست است که هم در بازار کار
و هم در بازار سهام نیروهای عرضه و تقاضا عمل میکنند ،اما کسی که میخواهد سهام یک شرکت را خریدوفروش کند باید
رویههایی را طی کند که کامالً متفاوت از رویههای بازار کار برای پیدا کردن شغل یا استخدام نیروی کار است .حتی رویهها و
مراحل استخدام پزشک ،متفاوت از وکیل و آنهم متفاوت از بازیکن بیسبال است؛ لذا ضرورت دارد نحوه کارکرد و الزامات هر
بازار بهخوبی شناخته شود تا اقدامات الزم برای اصالح بازارهای ضعیف بازارهای همراه با مشکالت و ناکارایی (یا طراحی و
ایجاد بازارهای مفقود) بازارهایی که امکان شکلگیری آنها در شرایط موجود فراهم نیست اتخاذ گردد .باوجوداینکه عملکرد
بازارها و قواعد و رویههای حاکم بر آنها متفاوت است و رفع شکستهای بازار یا ایجاد بازارهای مفقود مستلزم اقدامات عملی
متفاوتی است ،اصول و ویژگیهای مشترکی برای کارکرد مطلوب بازارها قابل برشمردن است .موارد شکست بازار از منظر نظریه
طراحی بازار به سه بخش اساسی تقسیم میشود که در ذیل به بیان آنها پرداختهشده است:
 )1شکست در به وجود آوردن تعداد کافی عرضهکننده و تقاضاکننده :ایجاد بازار نیازمند گرد هم جمع شدن تعداد کافی از
عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان است که با یکدیگر در بازار به تعامل بپردازند و چنانچه بازار در این حوزه ناموفق عمل کند،
نمونهای از شکست بازار را خواهیم داشت .به عبارت سادهتر ،باید عرضهکننده و تقاضاکنندهای وجود داشته باشد تا بازاری شکل
بگیرد؛ چراکه اولین اصل پیدایش بازار ،حضور تعداد کافی عامالن در دو طرف مبادله است.
 )2شکست در غلبه بر ازدحام :در این حالت ،هجوم تعداد زیادی از عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان به بازار برای معامله ،این
مشکل را به وجود خواهد آورد.

 :Alvin Elliot Roth 55اقت صاددان آمریکایی ،به دلیل مطالعات و پژوهشهای خود در زمینه "نظریه تخ صیصهای پایدار و اجرای طراحی بازار "برنده جایزه نوبل
اقتصاد در سال  2012شدند.
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 )3شکست در ایمنسازی محیط بازار برای شرکتکنندگان در آن :در این نوب از شکست ،عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان به
محیط بازار و ویژگیهای آن اعتماد نمیکنند و قادر به عمل بر اساس اطالعات خود نیستند .ایمن بودن محیط بازار از دو جنبه
حائز اهمیت است:
الف) مقابله و جلوگیری از انجام مبادالت در خارج از حیطه بازار؛
ب) برای عدم نیاز به تمسک جستن به رفتارهای استراتژیک (رفتارهای تنبیهی هزینهبر) که رفاه عمومی را کاهش میدهد .این
ایمنی ،محیط را برای انجام مبادالت در بازار فراهم میکند و هزینههای بازار را هم از منظر جلوگیری از رفتارهای تنبیهی
کاهش میدهد.
با توجه به موارد فوقالذکر ،نظام و بازار طراحیشده در این پروژه برای فروش محصوالت بازارهای مس ،آلومینیوم و فوالد ،احتمال
وقوب شکست بازار و ناتوانی در تسویه بازار به صفر رسیده است ،بهنحویکه در رابطه با بخش اول موارد اشارهشده در باال ،به دلیل
حذف موانع ورود و فعالیت در بازار برای تمامی شرکتهای فعال ،تعداد کافی و مؤثری از عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان در بازار
مشارکت دارند .در رابطه با مورد دوم اشارهشده ،با توجه به مکانیزم قیمتگذاری کاالها در بازار بورس از طریق حراج ،حتیاالمکان
از ایجاد پدیده صف و ازدحام جلوگیری بهعملآمده است .در مورد آخر نیز ،به دلیل شفافیت و نظاممند بودن ساختار مبادالت در
بورس کاال ،اطمینان کافی برای عرضهکننده و تقاضاکننده در جهت فعالیت در بازار حاصل خواهد شد ،لذا ،طرح ارائهشده از
مکانیزم های فعال و پویا در زمینه جلوگیری از این نوب مشکالت مربوط به شکست بازار استفاده نموده است.
 -2-5راهکار و مدل پیشنهادی جهت تنظیم مقررات بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار
پس از بررسیهای صورت گرفته در زمینه قوانین و راهکارهای تنظیم بازار انحصاری و حمایت از رقابت در ادبیات موضوب و
همچنین استفاده از تجربیات داخلی و خارجی با بهرهگیری از متدولوژی طراحی بازار و نظریه بازیها به ارائه مدلی در چارچوب
نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با کمترین مغایرت با قوانین و الزامات حقوقی اقتصادی پرداختهایم .در ادامه شماتیک کلی
طراحی بازار جزئیات مدل پیشنهادشده بهصورت کامل مورد بررسی و تشری قرار خواهد گرفت.
مطابق با نظریات اقتصاد خرد و بررسی مکانیزمهای بازار ،راهحل بهینه ممکن برای جلوگیری و کاهش قدرت انحصاری در بازارهای
مواد خام ایران ،طراحی بازار بورس (حراج قیمتی) با فرآیندهای کنترلی و پیشگیرانه میباشد .برای دستیابی به این مهم ،کارآمدترین
بستر ممکن ،پیادهسازی الگوی طراحیشده در بازار بورس کاال میباشد .بهعبارتدیگر با توجه به در دسترس بودن زیرساختهای
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رقابتی در بازار بورس کاالی ایران ،میتوان با تدوین و اجرای برخی فرآیندها و قوانین مازاد بر مقررات موجود ،به بازاری شبه
رقابتی و بهدوراز زی آنهای ناشی از انحصار دست پیدا کنیم.
راهکار پیشنهادی بر اساس کمترین میزان دخالت در ساختار نیروهای بازار اعم از تولیدکننده و مصرفکننده و با حداقل قانونگذاری
در خصوص شرایط تولید و قیمتگذاری ،به تغییر ساختار بازار از حیش نهاد قانونگذاری پرداخته است ،یعنی مدل ارائهشده تنها بر
وجود قوانین خاص در بازار تأکید دارد که رعایت آنها باعش رقابت بیشتر ،کاهش قدرت انحصاری و افزایش رفاه اجتماعی میگردد.
این قوانین بهصورت مکانیزمهای محدودکننده و همچنین راهکارهای ایجاد انگیزه برای رفتارهای رقابتی تعبیهشده است .در این
بخش پس از به تصویر کشیدن نمودار و شماتیک کلی مدل طراحیشده به تبیین و تشری اجزای این مدل پرداخته میشود.
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شکل شماره ( :)17شماتیک کلی و نمایی از مدل طراحیشده منطبق بر نظریه طراحی بازار

 -5-1-2اجزای بازار طراحیشده
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در مدل ارائهشده سه جز اصلی« ،تولیدکنندگان اصلی»« ،توزیعکنندگان (کارگزاران)» و «نهاد حاکمیتی و نظارت» در نظر
گرفتهشده است و عملکرد هریک از فعاالن و بخشهای بازار طراحیشده ،بر اساس عملکرد فعلی آنها بهعنوان کارایی کامل
مفروض شده است.
 تولیدکنندگان اصلی شامل شرکتهای عمده و بزرگ تولیدکننده مواد خام در صنایع مس ،آلومینیوم و فوالد میباشند.
درحالیکه حاضر این بنگاههای بزرگ اقتصادی بهصورت انحصاری و با استفاده از حمایتهای دولتی ،فعالیت میکنند،
اما با وارد شدن این بنگاهها به چارچوب مدل ارائهشده ،رفتار این بنگاهها به دلیل وجود قوانین ضدانحصار و مکانیزمهای
جرائم و مجازات اقتصادی ملزم به رعایت کردن قانون رقابت میشوند.
 توزیعکنندگان اصلی (کارگزاران خردهفروشی) ،شامل شرکتها ،اتحادیهها و انجمنهایی میباشند که سهم بزرگی از
تقاضای مواد و محصوالت بازار را دارا میباشند .این دسته از فعالین بازار به دلیل کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان و
بستههای حمایتی تدوینشده ،میتوانند با تجمیع تقاضاها صاحب قدرت چانهزنی شوند و بهعنوان خریدار عمده با
شرکتهای تولیدکننده وارد معامله شوند و بهصورت رقابتی با کمترین هزینه به میزان محصول موردنیاز خود دست پیدا
کنند ،سپس محصوالت را در بازار خردهفروشی عرضه کنند.
 نهاد نظارتی و حاکمیتی نیز وظیفه رصد و مشاهده رفتار طرفین بازار و همچنین اجرای مجازاتها در برابر تخلفات را بر
عهده دارد.
 -5-2-2کارکرد اجزای مختلف بازار
 -2-5-2-1نهاد حاکمیتی و نظارتی

با توجه به شرایط موجود اقتصاد ایران ،شورای رقابت و سازمان بورس کاال را میتوان نماینده این بخش در نظر گرفت و برخی از
وظایف تعیینشده برای این شورا عبارتاند از:
 )1سیستم رتبهبندی فعاالن بازار بر اساس رعایت اصول بازار و رضایت مشتریان :طبق این سیستم بر اساس گزارشهای هفتگی
ارسااالی از بورس کاال به شااورای رقابت ،هر یک از بنگاههای اقتصااادی بر اساااس پارامترهای بیانکننده رقابت ،و همچنین
نظرساانجیهای متقابل ،طرفین بازار رتبهبندی و طبقهبندی میشااوند .ساایسااتم رتبهبندی در اعمال محدودیتها و مجازاتهای
ناشی از رفتار انحصاری و جلوگیری از فعالیت بنگاههای اختاللگر در روند طبیعی بازار ،کمک شایانی به تسهیل امور میکند .به
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منظور رتبهبندی فعاالن بازار طراحی شده از پارامترهای ا ستانداردی ،همچون مدیریت ارتباط با رگوالتوری (هماهنگی شرکتها
با نظام نظارتی و سیستم تعبیه شده) ،انجام تعهدات ،مدیریت رضایت مشتریان ،مدیریت فناوری و ارتقای کیفیت و  ...که در نظام
رتبه بندی اپراتورهای برتر ساارویسهای فن آوری اطالعات و اقدامات نظام رتبه بندی سااازمان برنامه و بودجه کشااور به کار
گرفته شده اند ،بهره برده شده است.
در زمینه نظارت بر فعالیت شرکتهای موجود در بازار ،با توجه به پیش فرض ورود آسان تمامی شرکتها در بازار طراحی شده از
کانال بازار بورس کاال و انجام مبادالت تجاری ،در مرحله عمل و اجرای پیشاانهاد ،تمایزی بین شاارکتهای حاضاار در بورس و
دیگر شااارکتها وجود ندارد زیرا با چارچوب جدید تمامی مبادالت کلی با حجم باال از کانال بورس صاااورت می پذیرد .از طرف
دیگر با توجه به قانون ت سهیل رقابت و منع انح صار ،شکایات مربوط به بحش عمده فرو شی و وجود انح صار از کانال شورای
رقابت قابل پیگیری میباشااد ،طبیعی اساات که در بحش خرده فروشاای و بنگاههایی که در بورس کاال نیسااتند ،وقوب انحصااار
ناممکن میباشد و این پروندهها از کانال بازرسی اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی قابل پیگرد قانونی میباشد که موضوب
بحش این پروژه نمیباشد.
 )2سیستم نظارت بر ثبت قراردادهای توزیعکنندگان و جلوگیری از احتکار و افزایش قیمت :بر اساس گزارشهای خریدوفروش
کارگزاران (توزیعکنندگان) به بنگاههای خردهفروش کوچک و مصرفکنندگان نهایی ،میزان زمان مشخص و محدودی جهت
نگهداری کاالها تعیین میشود ،اگر کارگزار بیش از سقف معینشده محصوالت را نگه دارد و به بازار خردهفروشی عرضه نکند،
مشمول جریمه و ممنوعیت فعالیت خواهد شد .این مکانیزم از پدید آمدن احتکار ،نوسانات قیمتی کاهش عرضه در زمان و مکان
خاص و  ...جلوگیری میکند.
 ) 3همکاری و نظارت بر فعالیت بازار بورس کاال :بر اساس این قانون ،شرکت بورس کاال موظف است گزارشهای معامالت و
مباحش مالی هر یک از فعاالن بازار را بهصورت هفتگی و منظم جهت اعمال قانون به شورای رقابت ارسال نماید و یا بهصورت
مستقل موارد اخالل در بازار را در قالب گزارشهای نقض قوانین تدوین و به نهادهای باالدستی ارسال نماید.
 )4سیستم نظارت بر بازار جرائم و شفافیت بازار :شورای رقابت از طریق راهکارهای قانونی میبایست نظارت کامل بر بازار و اعمال
جرائم را بررسی کند ،از طرف دیگر این شورا میبایست به گزارشهای تخلف اعالمشده توسط هر یک از بخشهای بازار رسیدگی
کرده و در صورت لزوم تنبیهها و تشویقات الزم را انجام دهد.
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 )5طراحی مکانیزم اعمال محدودیتها و جرائم از کانال مراجع قضایی و دولت :در حال حاضر طبق تجربه دیگر کشورهای
توسعهیافته و درحالتوسعه در زمینه قوانین رقابت ،هماهنگی بین نهاد نظارتی و قوه قضاییه مهمترین بخش اعمال قوانین و جرائم
میباشد .ازاینرو در ایران نیز توصیه میشود در قوه قضاییه و یا سازمان تعزیرات حکومتی ،شعباتی از دادگاههای رسیدگی به جرائم
و قوانین رقابت تشکیل گردند.
 -2-5-2-2تولیدکنندگان اصلی

برای این بخش از بازار دو استراتژی فرض شده است ،به این صورت که اگر بنگاههای تولیدکننده رفتار رقابتی داشته باشند و
قوانین موجود را رعایت کننده از مشوقهای تولیدی بهرهمند خواهند شد و در صورت عدم رعایت قوانین ،محدودیتهای و
مجازاتهایی در پی خواهند داشت .به برخی از محدودیتها و مشوقها در زیر اشارهشده است:
محدودیتها
 )1عدم مشارکت مستقیم در بازار خردهفروشی (کارگزاران) :شرکتهای تولیدکننده اصلی به دلیل دارا بودن قدرت چانهزنی و
انحصاری باال ،در صورت وارد شدن به بازار پاییندستی ممکن است باعش ایجاد اخالل و نوسان در روند رقابت شوند ،لذا برای
دستیابی به اهداف موردنظر اجازه ورود مستقیم در بازارهای پاییندستی (خارج از بورس) برای شرکتهای اصلی تولیدکننده وجود
ندارد.
 )2مقدار کف میزان تولید و استفاده از قیمت بهینه :با توجه به میزان تقاضای داخلی برای هر محصول و همچنین برآورد اقتصادی
قیمت بهینه از طریق محاسبه درآمد نهایی و هزینه نهایی هر بنگاه ،مقدار حداقل تولید و قیمت بهینه اقتصادی توسط شورای
رقابت قابلبیان میباشد ،از طرف دیگر با توجه به قیمتهای جهانی بورس فلزات لندن ( )LMEقیمت جانشینی برای قیمت
بهینه در نظر گرفته میشود ،بنگاههای تولیدکننده میتوانند با توجه به ساختار تولیدی خود در یک کانال از حاشیه سود بین این
دو قیمت بهینه از طریق رفتار رقابتی سود خود را به حداکثر رسانند.
 )3عدم مالکیت شرکتهای کارگزار (توزیع) :شرکتهای تولیدکننده اصلی ،تنها از طریق قراردادهای مشارکت میتوانند در بازارهای
پاییندستی وارد شوند .هرگونه انتقال مالکیت به شرکتهای بزرگ تولیدی به دلیل جلوگیری سوءاستفاده از قدرت بازاری ممنوب
میباشد.
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 )4عدم ورود به بازارهای خارجی در صورت عدم تأمین تقاضا داخل :هدف اصلی مدلهای طراحیشده ،بهینه بودن بازارهای داخلی
از حیش قیمت و محصول میباشد ،از طرفی شرکتهای تولیدکننده اصلی به دلیل داشتن مزیتهای رقابتی و استفاده از امتیازات
داخلی انگیزه بسیار زیادی برای فروش محصول در بازارهای خارجی و صادرات دارند ،اما مطابق این قانون شرکتهای تولیدکننده
اصلی در صورت عدم رعایت قوانین رقابت و عدم پوشش تقاضای داخلی ،اجازه صادرات و فعالیت در بازارهای بینالمللی را نخواهند
داشت.
مشوقها
 )1بخشودگی و تشویق مالیاتی :بنگاههای تولیدکننده در صورت رعایت قوانین مترتب بر بازار و دارا بودن رفتار رقابتی ،از تخفیفهای
مالیاتی برخوردار شوند.
 )2امتیازات تجارت خارجی :همانطور که اشاره شد به دالیل مختلف انگیزه برای صادرات در میان تولیدکنندگان بازارهای باالدستی
بسیار زیاد میباشد ،به همین منظور معافیتهای تعرفهای و گمرکی برای بنگاههای تولیدکننده که رفتار رقابتی و رعایت کامل
قوانین را در پرونده خود داشتند ،در نظر گرفتهشده است.
 )3دسترسی به تسهیالت مالی بهینه :تأمین مالی جهت سرمایهگذاریهای جدید ازجمله دغدغههای شرکتهای تولیدکننده
میباشد ،برای حل این معضل بنگاههای تولیدکننده که در رتبهبندی شورای رقابت از امتیاز باالیی برخوردار هستند ،میتوانند از
تسهیالت بهینه و کمهزینهتر جهت تأمین مالی شرکت خود استفاده

نمایند56.

 -2-5-2-3کارگزاران توزیع

نقش اصلی کارگزاران توزیع ،تجمیع تقاضا شرکتهای صنایع پاییندستی و خرید عمده از شرکتهای تولیدکننده است .این
کارگزاران باید در یک فضای رقابتی با دیگر کارگزاران با تولیدکنندگان وارد معامله شوند و بر اساس آن میتوانند محصوالت
خریداریشده را به شرکتهای کوچک متقاضی با قیمت خردهفروشی عرضه کنند .کارگزاران توزیع بهعنوان بازیگران جدید بازار،

 56پیشنهاد منابع مالی و راهکار های حمایتی ذیل مواد قانونی زیر قابل اجرا می باشد:
ماده های  19 ،12و  35تا  38قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

94

بررسی و ارزیابی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع باالدستی و مقرراتگذاری
برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان انحصاری

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

میبایست انگیزههای الزم جهت ورود به بازار و همچنین رعایت قوانین رقابتی را دارا باشند ،از این حیش برخی از راهحلهای
مواجهه با عکسالعملهای این بنگاهها عبارتاند از:
محدودیتها
 )1عدم توافقات عمودی :توافقات عمودی همانطور که در قسمت ابتدایی این گزارش بیان شد ،به توافقات ارائه محصول در
شرایط زمانی و جغرافیایی خاص جهت فروش گرانتر محصوالت گفته میشود .با توجه به این بند جهت جلوگیری از رفتارهای
غیررقابتی ،هیچ شرکتی اجازه عقد توافقات عمودی با توزیعکنندگان دیگر را نخواهد داشت.
 )2عدم ادغام بیشتر از  10درصد مالکیت :بنگاهها و شرکتهای کوچک میتوانند برای افزایش قدرت خرید خود اقدام به ادغام
کنند اما این ادغامهای مالکیتی نبایست بیشتر از  10درصد از مالکیت هر بنگاه را در

برگیرد57.

 )3عدم تصاحب بازار بیشتر از  20درصد سهم بازار :بهمنظور جلوگیری از ایجاد رفتارهای انحصاری در بازارهای پاییندستی ،هیچ
بنگاهی اجازه تصاحب بیشتر از  20درصد از سهم بازار را دارا نمیباشد.
 )4الزامات انجام رفتار رقابتی جهت ارائه گزارشهای مربوطه به بورس کاال :تمامی فعاالن بازار موظف به ارائه گزارشهای
خریدوفروش و صورتحسابهای مالی خود به سازمان بورس میباشند ،رعایت نکردن این قانون به معنی تخلف از قانون رقابت
و عدم شفافیت تلقی شده و شرکت خاطی جریمه خواهد شد.
 )5عدم اجازه فعالیت به شرکتهای دارای رتبه پایین :بنگاههایی که در بازار به دلیل عدم رعایت قانون رقابت دارای امتیازات پایین
توسط شورای رقابت باشند ،محدودیت فعالیت در بازار و درنهایت منع ورود به بازارها را در پی خواهند داشت.
مشوقها

 57محدودیت قانونی در زمینه ادغام و انحصار در بازار با توجه به محدودیت قانونی مواد زیر قابل استناد می باشد البته در مواد قانونی اشاره به میزان عددی سهم بازار
نشده است که در متن گزارش با توجه به تجارب بین المللی اعداد خاصی تعیین گردیده است :ماده  105قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و
ماده  48قانون تسهیل رقابت و منع انحصار
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 )1تسهیل ورود و خروج به بازار :از مهمترین ارکان اساسی هر بازار رقابتی نبود موانع جهت ورود و خروج به بازار میباشد ،لذا برای
ایجاد انگیزه و همچنین مشارکت باالی شرکتهای فعال در صنعت ،حتیاالمکان از قوانین محدودکننده ورود و خروج کاسته شده
و شرایط مشارکت در بازار برای همه بنگاهها فراهم آمده است.
 )2تسهیالت جهت تجارت خارجی :بنگاههای پاییندستی در صورت عدم عرضه بهینه محصول توسط تولیدکنندگان اصلی در بازار
داخلی میتوانند با استفاده از معافیتهای گمرکی اقدام به واردات کاالهای موردنیاز خود از بازارهای خارجی نمایند.
 )3امکان تصاحب مالکیت شرکت تولیدکننده :بهمنظور ایجاد منافع مشترک و همسوسازی سود فعاالن بازار ،این امکان تعبیهشده
است که در صورت دارا بودن شرایط الزم ،کارگزاران بخشی از سهام و مالکیت بنگاههای باالدستی را در اختیار گیرند.
 )4امکان استفاده از منافع بازار جرائم :در جهت پویایی شفافیت در بازار ،هر بنگاه میتواند گزارشهای مبنی بر تخلف دیگر فعاالن
بازار را به بورس کاال ارائه دهد و پس از بررسی شورای رقابت در صورت صحت گزارشات از امتیازات مالی مختلف بهره

گیرد58.

 )5امکان ادغام شرکتها و انجمنها جهت افزایش قدرت خرید محصوالت :در این مدل بهمنظور مشارکت حداکثری بنگاههای
اقتصادی هر صنعت در بازار ،اجازه دادهشده است که بنگاهها و تولیدکنندگان پاییندستی برای ورود به بازار و افزایش قدرت
چانهزنی خرید ،از طریق ایجاد انجمنها و سندیکاهای صنفی اقدام به تأسیس کارگزار توزیع نموده و وارد بازار شوند.
 -5-3-2نحوه تعامل مستقیم تولیدکنندگان اصلی و توزیعکنندگان
در راستای ایجاد منافع مشترک و همچنین بهبود بهرهوری فعاالن بازار میتوانند مطابق با قراردادها و مکانیزمهای طراحیشده
تعامالت سازنده در جهت افزایش راندمان و کارایی بازار را دارا باشند .بهطور حتم تولیدکنندگان با ریسک افزایش قیمت نهادههای
تولید و قیمتهای داخلی و جهانی محصوالت مواجه میباشند ،که در صورت بروز این نوب از نوسانات قیمتی میزان قیمت پرداختی
توسط توزیعکنندگان نیز در طول زمان متغیر خواهد بود .بهمنظور پوشش ریسک ،طرفین مبادله میتوانند با استفاده از قراردادهای
آتی ،میزان زیان خود را در بازههای زمانی متفاوت به حداقل رسانند.

 58در راهکار ارائه شده به منظور نظارت بیشتر به بازار جرایم اشاره شده است ،با توجه به متن قانون تسهیل رقابت و منع انحصار ،ماده های  78-72به بحش مجازات
های افراد ارائه دهنده اطالعات نادر ست و غلط ا شاره شده ا ست که این خود به نوعی ا شاره ضمنی به بحش بازار جرایم دارد ،لذا پی شنهاد می شود با توجه به وجود
مجازات های قانونی ،مشوق های قانونی نیز ذیل همین مواد قانونی برای ایجاد انگیزه افراد در نظر گرفته شود.
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مشکالت تأمین مالی جهت سرمایهگذاری در پروژههای جدید همواره بزرگترین معضل برای تولیدکنندگان در وضعیت کنونی
اقتصاد ایران میباشد ،سرمایهگذاری مشترک بین تولیدکنندگان و توزیعکنندگان در پروژههای پربازده میتواند منجر به افزایش
تولید و کارایی در بازار محصوالت شود.
بحش تکنولوژی و فناوری جزو مهمترین ارکان تولید محصوالت معدنی میباشد ،ازاینرو تولیدکنندگان اصلی با بهرهگیری از دانش
و تکنولوژی شرکتهای خصوصی بخش توزیع میتوانند با سرمایهگذاری در بحش تحقیق و توسعه جهت کاهش هزینههای تولید
و افزایش بهرهوری قراردادهای موردنظر خویش را تنظیم نمایند.
بهمنظور بررسی عملی و اجرایی مدل طراحیشده ،از طریق ،مصاحبه و برگزاری پانل تخصصی خبرگان (پیوست ( ،))7نقطه نظرات
فعاالن بازارهای موردبحش جمعآوری گردید .در ذیل به مهمترین نتایج این مطالعات با توجه به طبقهبندی نتایج در سه دسته،
بخش خصوصی ،بخش دولتی و نهاد حاکمیتی ارائهشده است.
عمده نظرات فعاالن اقتصادی بخش دولتی (شرکتهای صنایع باالدستی)
 شرکتهای تولیدکننده مدعی هستند که در تأمین تقاضا و نیاز داخلی مشکلی وجود ندارد( .شرکت ملی مس ایران)
 شرکتهای تولیدکننده اصلی فلزات ،انگیزه باالیی برای صادرات دارند( .قدرت زیاد نقد شوندگی مبادله ،ضمانتهای
ارزی از طرف شرکتهای خارجی و )...
 قیمت محصوالت ارائهشده توسط شرکتهای تولیدکننده مانند شرکت ملی مس در مقایسه با قیمت تمامشده واردات
مستقیم پایینتر است.
عمده نظرات فعاالن اقتصادی بخش خصوصی (صنایع پاییندستی)
 نیاز به فراهمسازی بستر مناسب جهت تأمین مالی و افزایش قدرت خرید در بخش خصوصی
 تأکید بر ادامه روند پژوهش جاری در بلندمدت
 اذعان به ضعیف بودن و ناتوانی شرکتهای بخش خصوصی جهت فعالیت در بازارهای جهانی
نهادهای دولتی و حاکمیتی
 طراحی مکانیزم کنترل تقاضا بر اساس تقاضای واقعی جهت شرکتها خصوصی (اشاره به طرح بهین یاب اجرایی شده
در سال  1391توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت)
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 تأکید بر نگرش نوین به ابزارهای مالی جدید همچون قراردادهای آتی و ...
 تأکید بر رویکرد قانونی و تدوین الزامات قانونی برای جلوگیری از انحصار
 اصالح برنامههای قانونی مانند برنامه توسعه پنجم و ششم بهعنوان مجوز و مشوق شرکت ملی مس برای افزایش
صادرات

 -3جمالبیدت
سیاست رقابت و همچنین ایجاد مکانیزمهای کنترل انحصار از دیرباز جزو مهمترین مسائل اقتصاددانان ،سیاستگذاران و دولتها
بوده است .در این پژوهش باهدف بررسی و ارزیابی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع
باالدستی و مقررات گذاری برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان انحصاری ،بعد از بررسی صورت گرفته در فاز
اول مطالعه که به تحلیل ساختار بازارهای مس ،آلومینیوم و فوالد در ایران جهت شناسایی نوب بازار و همچنین محاسبه زیان ناشی
از انحصار در این صنایع و انجام مراحل اول تا سوم ابزارهای ارزیابی سیاست رقابت منتشره توسط سازمان  ،OECDتخصیص
داشت ،در فاز دوم پژوهش با بررسی پیشینه موضوب و بهرهمندی از تجربیات سایر کشورها در زمینه سیاستگذاری رقابت ،بر
اساس منطق اقتصاد خرد و نظریه طراحی بازار به تبیین مدل جدیدی با کمترین مغایرت با شرایط کنونی بازارهای مذکور
پرداختهشده است .در راهکار ارائهشده با استفاده از تحلیلهای موجود و ساختار فعاالن بازار ،سعی شده است با کمترین دخالت در
مکانیزم نیروهای بازار (عرضه و تقاضا) ،تنها از طریق وضع قوانین محیط بازار و چارچوب مبادالت رایج ،رفتار رقابتی حمایت شود
و میزان زیان ناشی از انحصار کاهش یابد .در این راهحل بازار به سه جز اساسی تولیدکنندگان اصلی ،کارگزاران (توزیعکنندگان)
اصلی و نهاد حاکمیت و نظارتی طبقهبندیشده است که هرکدام از این بخشهای مذکور دارای تعاریف ،وظایف و همچنین تعامالت
متقابل در قالب محدودیتها و مشوقها میباشند .کارکردهای تعریفشده در این طرح به میزان قابلتوجهی رفتار رقابتی را تقویت
کرده و از قدرت انحصاری فعاالن بازار میکاهد .نتایج مدل تدوینشده جهت نزدیک شدن به دنیای واقع به خبرگان بازار ارائه و
نظرات آنها دریافت شد .با توجه به تعارض منافع مابین صنایع پاییندستی (خریدار خرد) و صنایع باالدستی (تولیدکننده عمده) در
پانل خبرگان اجماعی روی مدل ارائهشده حاصل نشد ،به دلیل قدرت باالی چانهزنی و حمایت سیاسی تولیدکنندگان فلزات اساسی
در ایران ،امکان پیادهسازی مکانیزمهای بازار که رفتار آنها را محدود کند ،بسیار دشوار است و تمایل به هیچ نظام رگوالتوری در
بازار ندارند و از طرف دیگر بخش خصوصی به دلیل ضعف مالی و قدرت چانهزنی پایین در عمل توانایی تأثیرگذاری در بازار را
ندارند .نتایج این مرحله از پژوهش و همچنین پانل تخصصی خبرگان حاکی از آن است روشهای مبتنی بر رویکرد طراحی بازار،
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علیرغم مزایای تئوریک آن ،قابلیت پیادهسازی ندارد و عمالً بدون اعمال قدرت و دخالت مستقیم دولت از طریق رگوالتوری
نمیتوان به شرایط مطلوب دست پیدا کرد و بهعبارتدیگر مکانیزمهای طراحیشده مانند آنچه در این پژوهش ارائه شد ،میتواند
بهعنوان مکمل در زمینه قانونگذاری و دخالت مستقیم دولت عمل کند .بنابراین با توجه به نتایج بهدستآمده در این مرحله،
سازوکار رویکرد رگوالتوری مستقیم بهعنوان راهکاری جهت مقابله با انحصار مورداستفاده قرارگرفته است و بر اساس آن گزارش
مرحله سوم و پایانی ارائه خواهد شد.
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فصل سدو
ظدابن بس ه س یس و ظیم م ررررزب برزت به یهسیات بیازر ا رفال آثیر ریفو زنحصیر
 -1پ شیهی ظیم م ررررزب ق مت ا رردزر ظدل د ر اییبال رس ،آلدر ی دو ا فدی
 -1-1مقدمه
امروزه برخالف عقیده اقت صاددانان کال سیک دخالت محدود دولت در موارد ناکارآمدی نظام بازار ازجمله شکلگیری انح صارات،
وجود کاالهای همگانی ،اطالعات نامتقارن و پیامدهای خارجی امری بدیهی و غیرقابلانکار است .دخالت دولت در اقتصاد همواره
ازجمله مناقشات اساسی مکاتب فکری و جریانهای اصلی اقتصاد (کالسیکها و کینزین ها) بوده است و از این منظر موافقان و
مخالفانی داشته است .نقطه مشترک غالب تفکرهای اقتصادی در ناکافی بودن مکانیسم تسویه بازار در مواجهه با موارد شکست
بازار میباشااد .یکی از انواب مداخالت دولت که بهمنظور تأثیرگذاری بر رفتار بنگاهها و افراد ،تنظیم مقررات میباشااد .در ادبیات
اقتصادی تنظیم مقررات به اینگونه تعریفشده است" اعمال قوانین و مقررات از سوی دولت و ضمانت اجرایی گذاشتن برای این
قوانین" 59از کارکردهای دیگر نظام رگوالتوری میتوان به ا ستاندارد گذاری در بازار ،قیمتگذاری ،تق سیم منابع کمیاب در بازار ،رفع
اختالف و داوری بین بازیگران بازار ا شاره کرد .تنظیم مقررات اقت صادی بهطورمعمول به محدودیتهایی اطالق می شود که دولت
بر ت صمیمات شرکتها درباره قیمت ،کمیت و ورود به بازار و خروج از آن اعمال میکند .وقتی صنعتی تحت تنظیم مقررات قرار
گیرد عملکرد آن از لحاظ بهرهوری و تخصیص منابع توسط نیروی بازار و فرآیندهای اجرایی دولت تعیین میشود .تنظیم مقررات
در اصل یک مفهوم سیاسی -اقتصادی است که در آن دولت تالش میکند رفتارها را در جهت اصالح ناکاراییهایی سیستم بازار
و دستیابی به منافع عمومی هدایت یا تشویق نماید.
 -1-2تنظیم مقررات در بازارهای انحصار طبیعی
ساختار نهادهای تنظیم مقررات در اینگونه بازارها ،در ک شورهای مختلف ب ستگی به توانایی ک شور در پیاده سازی نظام مقررات
گذاری دارد و بهاینترتیب روش های مختلفی از مقررات گذاری در شاااکل و اهداف به وجود آمدهاند .در برخی از این نهادها،
قیمتهای پوشاشای 60قیمتها را در ساط معینی محدود میساازد ،تا به این طریق بنگاهها برای کساب ساود اقدام به کاهش

Baldwin,1999
price caps
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هزینههای عملیات خویش نمایند .گاهی اوقات نیز نرخ بازگشاات ساارمایه 61معینی در نظر گرفته میشااود که در این حالت بنگاه
سااود معینی را برای ارائه خدمات دریافت خواهد نمود .مالکهای عمده برای ارزیابی یک نظام تنظیم مقررات بهینه عبارتاند از:
توانا ساااختن بنگاههای فعال در بازار انحصاااری برای افزایش ساارمایهگذاری ،ایجاد انگیزه برای کارایی در تولید ،تنظیم مقررات
بهمنظور بهبود ایجاد نوآوری و کاهش میزان تناقضات و اختالفات میان تولیدکنندگان و عرضهکنندگان.

62

بهطورمعمول م صرفکنندگان کیفیت باال و قیمت پائین را ترجی میدهند ،درحالیکه سرمایهگذاران و بنگاهها میزان سود معینی را با
توجه به ساختار هزینهای خود انتظار دارند .در ادبیات اقتصادی مهمترین دلیل شکست بازار در صنایع زیرساختی (همچون آب ،برق ،گاز،
مخابرات) ساختار هزینه این نوب صنایع ا ست ،که منجر به ایجاد انح صار طبیعی میگردد .در این نوب از صنایع به کمک قیمتگذاری
بهینه دوم 63و وضااع مقررات میتوان به کارایی در بازار دسااتیافت ،ولی همچنان مساائله وجود هزینههای اولیه باال برای ورود به بازار
اینگونه صنایع باعش می شود تا تهدیدی ناشی از ورود رقبا وجود نداشته باشد .یکی دیگر از دالیل دیگر که میتواند منجر به شکست
بازار در صنایع زیرساختی شود ،وجود خاصیت مکملی بین فعالیتهای این صنایع و بقیه بنگاههای اقتصادی است .ارائه خدمات
شبکهای زیرساختی باعش افزایش تقا ضا برای طیف گ ستردهای از محصوالت در بازار می شود ،همچون و سایل ارتباطی مختلف
در بخش مخابرات ،لوازم برقی و گازی که درنتیجه تو سعه شبکههای د ستر سی بی شتر مورد تقا ضا قرار میگیرند .از سوی دیگر
همه صاانایع دیگر ،از صاانایع زیرساااختی بهعنوان نهادهای تولید اسااتفاده مینمایند و تابع هزینه آنها مسااتقیماً تحت تأثیر این
صاانایع باالدسااتی اساات .سااومین دلیل شااکساات بازار در صاانایع زیرساااختی مربوط به مفهوم «کاالهای شااایسااته» 64اساات.
م صرفکنندگان بع ضاً ممکن ا ست مقادیر کمتری ازآنچه سیا ستگذاران انتظار دارند ،از یک کاال م صرف کنند .عواملی همچون
فقدان اطالعات ،سیا ستهای خدمات د ستر سی عام 65و عدم امکان ذخیره سازی کاالها و خدمات تولیدی میتواند سوددهی در
این بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
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Rate of return
Young, 2001
63
second – best pricing
64
Merit goods
65
universal Service obligation
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 -1-2-1اهداف اصلی تنظیم مقررات قیمتگذاری

 اهداف مالیهمانطور که گفته شد در هر شیوه قیمتگذاری یکی از اهداف اصلی تأمین و تضمین درآمد کافی برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران
است که در قبل به آن پرداخته شد.
 اهداف ایجاد کاراییمقررات قیمتگذاری موجب افزایش بهرهوری از سه کانال  )1تخ صیص منا سب  )2بهرهوری عوامل تولید  )3انعطافپذیر شدن
تولید خواهد بود.
 اهداف ایجاد تعادلالف) تعادل حقوق تولیدکننده – مشااتری :مربوط به توزیع حقوق بین مصاارفکنندگان و عرضااهکنندگان اساات بهعبارتدیگر
قیمتگذاری باید به نحوی باشد که باعش شود ضمن آنکه منافع تولیدکنندگان حاصل شود ازجمله تضمین سود مناسب ،حقوق
کاربران ازجمله تنوب و بهبود خدمات را نیز حاصل کند.
ب :تعادل حقوق کاربربهکاربر :این مو ضوب مربوط به توزیع منافع حا صل به صورت عادالنه در بین کاربران ا ست .نمونهای از آن
قیمتگذاری زمان اوج و غیر اوج است.
 -1-3ابزارهای تنظیم مقررات

66

اقتصاد تنظیم مقررات بهطورکلی به مبحش اعمال محدودیتها توسط دولت بر تصمیمات بنگاهها از طریق ابزارهای قیمت ،مقدار
و نحوهی ورود و خروج میپردازد .اگرچه تنظیم مقررات شامل گروه و سیعی از اعمال محدودیتها بر ت صمیمات بنگاهها میتواند
باشد ،سه ابزار کنترلکننده اساسی که معموالً توسط نهادهای تنظیم مقررات استفاده می شوند عبارتاند از« :قیمت»« ،مقدار» و

66

. Viscusi, W. Kip; Harrington, Joseph E; Vernon, John M.; Economics of regulation and antitrust. Cambridge,
Mass. MIT Press, 2005
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«ت عداد بن گاه ها» .از دیگر ابزار های کنترلی می توان به اع مال م حدود یت بر روی «کیف یت محصاااول»« ،تبلی غات» و
«سرمایهگذاری» اشاره کرد.
 -1-3-1کنترل قیمت

قیمتها ،م شخصکننده نهایی میزان عر ضه تولیدکنندگان و همچنین میزان تقا ضای م صرفکنندگان ا ست .بهمنظور حداکثر
سازی رفاه جامعه قیمت یک مکان یا خدمت میبایست منعکسکننده هزینههای متحمل شده برای تولید آن باشد .این هزینهها
نهتنها میبای ست هزینههای م ستقیم تولیدکنندگان را پو شش دهد بلکه هزینههای غیرم ستقیم که ممکن است به دلیل تولید آن
مح صول بر دیگران تحمیل شود (مانند آلودگی) نیز پو شش دهد .از سوی دیگر قیمتها میبای ست شرایط تقا ضا را نیز منعکس
نمایند .قیمت کاال یا خدمتی که تمایل به پرداخت آن باالسااات ،میبایسااات باالتر از قیمت کاال یا خدمتی باشاااد که تمایل به
پرداخت آن پایینتر اساات .بهمنظور حداکثر کردن منافع اجتماعی تولید و مصاارف یک کاال یا خدمت خاص ،مصاارفکنندگان
می بایست هزینه تولید یک واحد اضافی را بپردازند که این همان هزینه نهایی تولید است .برخی از اهداف قیمتگذاری عبارتاند
از:
 شکل دادن ارتباط بین عرضه و تقاضا؛ بهعبارتدیگر به تعادل رساندن بازار حتی در هنگامیکه یک بازار رقابتی وجود ندارد. کسب درآمد و پوشش هزینههای ارائه خدمات ازجمله دیگر اهداف قیمتگذاری است. انتقال اطالعات به مشتریان در مورد خدمات مختلف و دادن امکان به آنها برای انتخاب از بین خدمات مختلف ارائه شده و مصرف بهینهخدمات ارائهشده بر اساس نیاز مشتریان.
 مهیاکردن زمینه برای رقابت؛ آنچه درنهایت از ارائه یک ساایسااتم قیمتگذاری دنبال میشااود آن اساات که زمینه را برای ارائه خدماتبهصورت رقابتی فراهم آورد و چراکه با فرض کارایی بازار رقابتی ،قیمتگذاری اولین گام برای رسیدن به چنین هدفی میباشد.
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 -1-3-2کنترل مقدار تولید یا خدمات

در بسااایاری از مواقع رگوالتور به جای اساااتفاده از ابزارهای کنترل قیمتی از ابزارهای غیر قیمتی را در بازار اعمال مینماید.
بهعنوانمثال از قوانین محدودیت ماهیگیری و شکار یا قوانین ضدانحصار میتوان نام برد .مقررات گذاری مقدار 67در بخش مالی
نیز مرسااوم اساات .در آمریکا مقررات بانکی ،برای سااالهای طوالنی فعالیتهای بانکی بین ایالتی را ممنوب نموده بود( .داشااتن
شعبه در چندین ایالت) در بسیاری از کشورها ،بانکهای تجاری برای فعالیت در زمینههای مختلف دارای محدودیت هستند؛ مثالً
سرمایهگذاری در مستغالت یا قرض کردن از منابع خارجی یا ممنوعیت وام دادن به گروههای خاص.68
 -1-3-3کنترل ورود و خروج

کنترل تعداد بنگاهها (و همچنین قیمت) از متغیرهای اساسی در تعیین کارایی تخصیص و بهرهوری 69بازار میباشد .برای مثال در
صاانعت آهن و فوالد در چین آزادی در ورود و خروج منجر به افزایش بهرهوری کل میگردد .70ورود در سااطوح مختلف میتواند
کنترل شود:
الف) ورود بنگاههای جدید به صنعت کنترل شود همانطور که عموماً در مقرراتگذاری خدمات عمومی انجام میگیرد.
ب) در کنار کنترل ورود بنگاه های جدید ،نهاد مقررات گذار همچنین میتواند ورود بنگاه های تحت مقررات گذاری موجود را نیز
تحت نظارت قرار دهد؛ بهعبارتدیگر افزایش وسعت فعالیتها را محدود سازد.
ج) شکل دیگر کنترل ،میتواند کنترل ورود بنگاه به نواحی جغرافیایی خاص باشد .بهبیاندیگر مناطق و نواحی خاصی از کشور یا
منطقه را برای فعالیت بنگاه تعیین مینماید و از ورود بنگاه ها به نواحی دیگر جلوگیری مینماید .هدف مقررات گذاری اینجا این
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. Quantity Regulation
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.
68
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است که مجموعه وسیعتری از مصرفکنندگان را نسبت به وضعیت بازار آزاد تحت پوشش قرار دهد و به تعداد زیادتری از مردم
خدماترسانی نماید.

 -1-3-4کنترل متغیرهای دیگر

اساس اقتصاد تنظیم مقررات محدود ساختن رفتار بنگاه از طریق قیمت ،مقدار و کنترل ورود و خروج است .بهطور واض  ،بنگاهها
متغیرهای ت صمیمگیری ب سیار دیگری نیز دارند که یکی از آنها کیفیت مح صول یا خدمت ا ست .نهاد مقرراتگذار ممکن ا ست
حداقل ا ستانداردهایی برای اطمینان از کیفیت خدمت یا مح صول و ضع نماید .برای کنترل هر متغیر ،عوامل و فعاالن اقت صادی
باید در مورد آن متغیر و نوب محدودیتهای بر آن تف سیر و تعریف یک سانی دا شته با شند؛ که این مو ضوب در مورد قیمت و مقدار
رو شن و شفاف ا ست ،ولی کیفیت معموالً به سادگی قابلتعریف نی ست ،بنابراین رگوالتور معموالً محدودیتهای سختی را برای
کیفیت محصااوالت و خدمات (بهغیراز سااالم بودن و امنیت) اعمال نمیکند .اعمال محدودیت بر تبلیغات کاالها و خدمات خاص
نیز در بعضی از کشورها و بازارها اجرا میگردد که نمونه بارز آن ،محدودیت تبلیغ سیگار در رسانههای عمومی است .همچنین در
مورد محتوای تبلیغات و برای جلوگیری از ضاارر ،زیان و فریب خوردن مصاارفکنندگان ،نیز دولتها اعمال محدودیت مینمایند.
متغیر دیگر که گاهی توساااط نهادهای تنظیم مقررات کنترل میگردد"سااارمایهگذاری بنگاه" اسااات .برخالف دیگر متغیرهای
تصمیمگیری این نوب مقرراتگذاری دخالت دولت در فرآیند تولید قلمداد میگردد.
با توجه به ماهیت سرمایهبر بودن صنایع باالدستی و بازارهای موردمطالعه در این تحقیق ،از میان ابزارهای تنظیم مقررات تنها به
برر سی و مدل سازی قیمتگذاری و میزان تولید پرداخته شده ا ست .در رابطه کنترل قیمت ،تئوریهای قیمتگذاری مختلفی بر
ا ساس معیارهای گوناگون قابلا ستفاده میبا شند ،که در مدل پی شنهادی ارائه شده سعی شده ا ست از ترکیب معیارهای مختلف
مدلها به بهینهترین رابطه جهت تبیین کنترل قیمت در صنایع مس ،آلومینیوم و فوالد د ست پیدا کرد .روشهای ب سیاری برای
کنترل قیمت و تعیین قیمت بهینه در ادبیات اقتصادی وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشارهشده است:
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 -1-4تنظیم و مقررات قیمت 71در شرایط وجود اطالعات کامل
در ادبیات نظری سنتی در مورد تنظیم قیمت انحصارات طبیعی ،فرض می شود در صورت وجود انحصار قانونی (انحصار طبیعی)،
یک سازمان نظارتی وظیفه قیمتگذاری را بر عهده دارد .بنگاههای انح صار طبیعی بهطورکلی دارای صرفه به مقیاس اقت صادی
میباشند و این بنگاهها با دارا بودن تابع هزینه متوسط نزولی و صرفنظر کردن از موضوب کارایی در تولید ،سعی در حداقل کردن
هزینههای مربوط به فناوری ،قیمت نهادههای تولید و ساااط تولید دارند .بر این اسااااس ،ادبیات سااانتی در مورد قیمتگذاری
انحصااارات طبیعی بر مسااائل هنجاری مرتبط با توسااعه قوانین قیمتگذاری بهینه دوم ،72تأکید دارد .این قوانین بر روی ایجاد
محدودیت بودجه نقطه سربه سر (برابری هزینه کل و درآمد کل) برای بنگاهها انحصاری تمرکز دارند .تمرکز ثانویه ادبیات نظری
در مورد تنظیم مقررات ضدانح صار ،بر قیمتگذاری خدماتی نظیر برق که سرمایهبر ه ستند و قابلیت ذخیره ندارند ،میبا شد .در
این نوب از فعالیتهای اقت صادی ،تقا ضای مح صوالت در طول روز متغیر میبا شد و میزان سرمایهگذاری میبای ست پا سخگو
تقاضای ساعات پیک محصوالت باشد ،لذا قوانین تأکید بر قیمتگذاری دوگانه تولیدات به صورت ساعات اوج و غیر اوج م صرف
دارند .در مورد قیمتگذاری گزینه بهینه اول 73برای انحصارات طبیعی ،در ادبیات سنتی فرض بر آن است که سیاستگذار (قیمت
گذار) در مورد هزینههای شاارکتهای انحصاااری و ویژگیهای تقاضااای محصااوالت دارای اطالعات کامل میباشااد .هدف
سیا ستگذاری در رابطه با قیمتگذاری د ستوری حداکثر کردن مجموب مازاد رفاه جامعه با توجه به وجود اطالعات کامل ن سبت
به شرکتهای انحصاری میباشد( .جاسکو)2007،

74

 -1-4-1قیمتهای خطی بهینه :قیمتگذاری رمزی-

بویتکس75

از لحاظ نظری ثابت می شود که اگر شرایط بهینه بودن اول در سایر بخشهای اقت صاد برقرار با شد ،آنچه رفاه را به حداکثر
میرساند ،روش قیمتگذاری هزینه نهایی 76است .به این معنی که اگر قیمت ،مساوی هزینه نهایی برقرار شود ،اضافه رفاه به
معنی مجموب مازاد م صرفکننده و مازاد تولیدکننده در حداکثر ا ست .ولی م شکل این شیوه قیمتگذاری این ا ست که در
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صورتی رفاه در قالب این روش به حداکثر میر سد که تمام شرایط بهینه پارتو در بخشهای دیگر اقت صاد تأمین شده با شد .
نظریات اقت صاد خرد ،خاطر ن شان می سازد که انح صارگر تمایل دارد قیمت کاالیش را باالتر از هزینه نهایی تولید آن تعیین
کند ،و مقادیر کمتری نسبت به حالت رقابتی کاال عرضه کند ،چراکه در غیر این صورت سودش کاهش مییابد .بر اساس این
نظریات وقتی میتوان بنگاهی را وادار نمود که قیمت کاالی خود را برابر هزینه نهایی تولید قرار دهد که دارای شرایط رقابتی
باشد.
بنابراین ،چنین بنگاههایی ،ناگزیر به اعمال شیوههایی از قیمتگذاری ه ستند که ضمن عدم زیان دهی ،رفاه اجتماعی را نیز
حداکثر نماید .به این منظور راهحلی که پیشنهاد میشود اضافه کردن یک قید بودجه است ،بهطوریکه بنگاه در نقطه سربهسر
قرار گیرد .به بیانی دیگر ،تدوینکنندگان مقررات باید یک مجموعه بهینه از قیمتها را به نام «قیمتهای بهینه دوم» با توجه
به قید ساار به سااری تعیین نمایند( .پور کاظمی و همکاران .)1393 ،این نوب قیمتها به قیمتهای رمزی معروف شاادهاند.
قیمتگذاری رمزی-بویتکس تنها در شرایط خاصی که صنعت دارای شرایط انحصاری باشد ،صدق میکند و همچنین نیازمند
رقم هزینه نهایی ا ست .برای محا سبه قیمت رمزی اطالب از هزینه نهایی و همچنین ک ششهای قیمتی تقا ضا ضروری
میباشد .قیمت رمزی بر اساس منطق اقتصادی از فرمول زیر قابلمحاسبه میباشد:
(1 + λ)εi
(1 + λ)εi − λ

) Pi = MCi (q i

در رابطه باال Pi ،قیمت بهینه رمزی MCi ،هزینه نهایی qi ،میزان تولید εi ،ک شش قیمتی تقا ضا و  λضریب الگرانژ تابع حداکثر
سازی سود میباشد .در این حالت قیمت تعیینشده توسط سیاستگذار به هزینه نهایی بنگاهها نزدیک شده و میزان رفاه اجتماعی
معادل بازار رقابت کامل میشود.
 -1-4-2قیمتهای غیرخطی بهینه
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قیمتگذاری غیرخطی ،شایعترین شکل از تبعیض قیمت درجه دوم 77میبا شد بهطوریکه قیمتگذاری کاال و خدمات با میزان
تقاضای مصرفکنندگان مرتبط میباشد ،یعنی قیمتی که توسط مصرفکنندگان برای یک محصول یا خدمات پرداخت می شود،
به مقادیر خریداری آنها واب سته ا ست .بی شتر مطالعات نظری در مورد قیمتهای غیرخطی متمرکز بر تعرفههای دوبخ شی ا ست
که شامل یک بخش هزینه ثابت (بدون در نظر گرفتن میزان تقاضا) و یک بخش هزینه متغیر (متناسب با میزان تقاضا) میباشد.
وجود قدرت بازاری (قدرت انحصاری) و توانایی تشخیص مصرفکنندگان دارای کشش قیمتی تقاضا متفاوت از یکدیگر ،دو شرط
ا سا سی ا ستفاده از سیا ست تبعیض قیمت میبا شد .قیمتگذاری غیرخطی میتواند در بازارهایی با ساختار انح صاری یا انح صار
چندجانبه کاربرد داشته باشد .در بازارهای انحصار کامل ،استفاده از مدل تعرفه دوبخشی و تنظیم قیمتی نزدیک به هزینه نهایی،
بهعنوان یکی از مثالهای قیمتگذاری غیرخطی ،موجب کارایی در تخصااایص و افزایش مجموب رفاه طرفین بازار میگردد .در
مدل تعرفه دوبخشی فرض میشود که دو نرخ اعمال میشود:
∗ P1 X 0 < X < X
}
∗ (P1 − P2 )X ∗ + P2 X X > X

{ = )C(X

متقاضاایان دریافت وامهای کوچک 78هزینهای مطابق با P1 Xو گیرندگان وامهای ساانگین هزینهای معادل(P1 − P2 )X ∗ +
 P2 Xمیپردازند ،که معیار طبقهبندی افراد بر اساس حد آ ستانهای مقدار ∗ Xمیباشد .تعرفه گروه اول معادل  P1و مقداری همواره
ثابت میبا شد ،تعرفه گروه دوم معادل

(P1 −P2 )X∗ +P2
X

میبا شد که عالوه بر جزء ثابت مقداری متغیر و واب سته به  Xرا به همراه

دارد .در نظام تعرفهای دوبخ شی ،تعرفه کل که ت ضمینکننده حداکثر سازی منافع هر دو گروه در بازار میبا شد ،به صورت زیر
قابلتعریف میباشد:
∗X
]
X

T ∗ = (P1 − P2 ) [1 −

 77در 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 که مشااتری
خریداری میکند برای وی تغییر می کند؛ ولی هر مشتری با الگوی قیمتی مشابهی روبه رو خواهد بود .آشناترین مثال این نوب تبعیض قیمت تخفیف روی قیمت کاال در
خرید فلّهاست .پژوهش دقیق تر در مورد تبعیض قیمت نوب دوم و استخراج الگوی قیمت بهینه اولین بار توسط اسپنس در سال  1976انجام شد.
 78منظور از وامهای کوچک ،وامهای مربوط به کسبوکارها در مقیاس کوچک ( )Small Businessمیباشد که به طور معمول برای تأمین مالی نیازهای محدود و
کاهش هزینهها استفاده میشود.
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در رابطه باال ،سیا ستگذار از طریق تعیین حد بهینه ∗  Xمیتواند بازار را به سمت رقابت کامل سوق دهد ،همچنین تعرفه بهینه
دوبخشی دارای ویژگی است که قیمت نهایی را به سمت هزینههای نهایی میل میدهد و بهطور متناوب بازار از کمترین تقاضا به
سمت بیشترین تقاضا تسویه میشود( .میچیس)2016 ،79
 -1-4-3قیمتگذاری

پیکبار80

بسااایاری از خدمات عمومی مانند توزیع و تولید برق ،توزیع گاز و شااابکههای تلفنی را نمیتوان ذخیره کرد و تقاضاااا برای این
خدمات ممکن است ساعتبه ساعت ،روزبهروز و فصلبهفصل متفاوت باشد .ذات این خدمات سرمایهبر بوده و دارای هزینههای
باالیی همچون حملونقل ،ا ستهالک و ری سک بازده سرمایهگذاری میبا شند .هنگامیکه تقا ضا دارای جریان چرخهای با شد،
قیمتگذاری پیکبار ،راهی برای دستیابی به قیمتگذاری نهایی را فراهم کند .قیمتگذاری پیکبار موجب تعدیل چرخه تقا ضا و
بهبود کارایی ظرفیتهای تولید میشااود ،قیمتگذاری باال در دورههای تقاضااای پیک باعش کاهش مصاارف و صاارفهجویی در
هزینه میشاود ،درحالیکه قیمتهای پایینتر زمانی که تقاضاا کم اسات ،باعش تشاویق اساتفاده از ظرفیتهای بالقوه میگردد.
هزینههای نهایی بلندمدت افزایش عرضااه متأثر از افزایش تقاضااای پیک شااامل هزینه افزایش ساارمایه و هزینههای عملیاتی
ساااخت و بهرهبرداری میشااود .بر این اساااس ،هزینههای نهایی اجتماعی برای افزایش عرضااه از کانال افزایش تقاضااای پیک،
ب سیار باالتر از هزینههای نهایی افزایش عر ضه از کانال افزایش تقا ضای غیر پیک ا ست .بر ا ساس مدل قیمتگذاری پیکبار،
قیمت پیک ازآنجاییکه منعکسکننده هزینههای باالی عملیاتی و سرمایهای است ،میبایست نسبتاً باال باشد و قیمتهای پایین
غیر پیک نشااااندهنده هزینه نهایی عملیاتی پایین میباشاااد .برای مثال فرض کنید برای تولید برق تنها دو هزینه نهایی اجاره
ساارمایه (  )CKو هزینه نهایی عملیاتی (  )CEوجود دارد .تقاضااا در هر دوره زمانی میبایساات کوچکتر مساااوی میزان ساارمایه
استفادهشده باشد.
q D ≤ Kq N ≤ K

برای محا سبه قیمتهای بهینه در دوره زمانی پیک و غیر پیک ،تنها کافی ا ست تابع الگرانژ بهد ستآمده از توابع تقا ضا و قیود
باال را حداکثر نمود:

Michis
Peak-Load Pricing
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) L∗ = S(q D ) + S(qN ) − CK K − CE (q D + q N ) + λD (K − q D ) + λN (K − q N

در تابع ماکزیمم سازی باال ،به ترتیب)  S(qDو )  S(qNتوابع عرضه برق در روز و شب و  Kمیزان سرمایه مورداستفاده جهت
تولید برق میباشااند ،در بهینهسااازی باال دو حالت از جواب قابلقبول میباشااد ،در حالت اول میزان قیمت برق در ساااعات پیک
برابر با مجموب هزینه نهایی ساارمای ه و هزینه نهایی عملیاتی و قیمت برق در ساااعات غیر پیک تنها برابر هزینه نهایی عملیاتی
میشااود .در حالت دوم تولید برق در ساااعات پیک و غیر پیک بهصااورت «محصااوالت مشااترک »81صااورت میگیرد و دارای
تقا ضاهای برابر (  )qD = qNمیبا شند .ا ستخراج قیمتهای بهینه ساعات اوج و غیر اوج م صرف از رابطه باال ،د ستیابی به
حداکثر رفاه اجتماعی را تضمین میکند.
 -1-5تنظیم و مقررات باوجود اطالعات محدود
همانطور که بیان گردید ،در بحش قیمتگذاری بهینه برای بازار انح صار طبیعی فرض می شود که سیا ستگذار دارای اطالعات
کامل نسبت به هزینهها و تقاضای شرکتها میباشد .اما درواقع بنگاههای انحصاری سعی در تغییر و یا تحریف اطالعات خود در
جهت باالن شان دادن هزینهها دارند و سیا ستگذارها بهطور ذاتی از ویژگیهای هزینهای شرکت ،تقا ضا مح صوالت و عملکرد
مدیریتی بنگاهها اطالعات دقیقی ندارند .شرکتهای انحصاری ممکن است اطالعات نادرستی را به سیاستگذار اعالم نمایند که
این عمل فرآیند قانونگذاری و تنظیم بازار را مختل میکند .در سااالهای اخیر بساایاری از کشااورها در زمینه تدوین فرآیندهای
نظارتی جهت بهبود اطالعات اقداماتی انجام دادهاند ،برای مثال در ا یاالتمتحده آمریکا برای ایجاد یک شااابکه اطالعاتی،
سیا ستگذاری مربوط به ایجاد سی ستم یکپارچه ح سابداری برای هر صنعت شکلگرفته ا ست .در این سی ستم ح سابداری،
پروتکلهای گزارش دهی شاارکتها در زمینه هزینهها ،داراییها ،مالیاتها و ابزارهای تأمین مالی به سااازمانهای تنظیمکننده
بازار تعبیهشااده اساات .با توجه به وجود عدم اطالعات کامل در بحش س ایاسااتگذاری ،در این بخش به فرآیندها و مکانیزمهای
تنظیم بازار باوجود اطالعات محدود ازجمله تنظیم «هزینه خدمات» 82و «نرخ بازدهی» 83پرداخته میشود.
 -1-5-1تنظیم و مقررات نرخ بازدهی
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تنظیم مقررات نرخ بازده یک سی ستم برای تنظیم قیمتهای انح صاری تحت نظارت دولتی ا ست .فرض ا صلی این ا ست که
بنگاههای انحصاااری جهت پوشااش هزینههای تولید و بازده ساارمایه داخلی ،مجبور به ارائه قیمتهای مشااابه بازار کامالً رقابتی
میباشاااند .مقررات تنظیم نرخ بازدهی بهطور عمده به دلیل باثبات بودن در بلندمدت و مقاومت در برابر تغییرات شااارایط داخلی
شرکت مورداستفاده قرار گرفت .این نوب مقررات مانع از ایجاد انحصارها با توانایی کسب سود باال می شود ،ولی باوجود نوسانات
اقت صادی شرکت بنگاهها ،این نرخها قادر به حفظ ثبات مالی شرکت کمک کنند .هدف تنظیم نرخ بازدهی برای سیا ستگذار
ارزیابی اثرات سطوح مختلف قیمت در سود بالقوه یک شرکت بهمنظور حمایت از م صرفکنندگان ا ست ،این در حالی ا ست که
اطمینان حاصل شود سرمایهگذاران در بازار انحصاری نرخ عادالنه بازده سرمایهگذاری خود را دریافت میکنند .برای ارزیابی نرخ
بازده مناسب معیارهای زیر استفاده میشود.
الف) معیار اول نرخ بازدهی به جذب سرمایه کافی از سمت سرمایهگذاران تأکید دارد .مقررات دولتی در این زمینه باید بهگونهای
نرخ بازدهی را تعیین کند که از ساوءاساتفاده از موقعیت انحصااری بنگاهها جلوگیری و همزمان از مصارفکنندگان حمایت کند.
نرخ های بازده بسااایار پایین ،موجب از بین بردن انگیزه سااار ما یه گذاری در بازار می گردد و تأمین کاال و خد مات موردن یاز
مصرفکنندگان را با مشکل مواجه میسازد.
ب) معیار دوم که سیا ستگذار میبای ست به آن توجه دا شته با شد ،میزان واب ستگی م صرفی افراد به تولیدات بنگاههای تحت
کنترل میباشد ،در صورت وابستگی زیاد به محصوالت قیمتها و نرخهای بازدهی میبایست طوری تعیین شوند که هزینههای
نهایی بنگاهها را پوشش دهد تا امنیت عرضه حفظ شود.
ج) ثبات فعالیت بلندمدت بنگاه از معیارهایی اساات که قانونگذار میبایساات به آن توجه داشااته باشااد .بهمنظور ثبات در عرضااه
بلندمدت ،سیاستگذاران میبایست چشماندازهای آینده بنگاه انحصاری را نیز در نظر بگیرند.
د) تعیین نرخ بازدهی منصفانه که بهطور یکسان سرمایه الزم جهت ادامه فعالیت بنگاه و انگیزه ورود سرمایههای جدید را تأمین
میکند از دیگر معیارهای تنظیم نرخ بازدهی توسط قانونگذار میباشد.
قانونگذاران میتوانند برای محاسبه نرخ بازده داخلی بهینه از رابطه زیر استفاده نمایند:
R = (B × r) + E + d + T

111

بررسی و ارزیابی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع باالدستی و مقرراتگذاری
برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان انحصاری

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

در رابطه باال )R( :الزامات درآمدی :مقدار درآمد انحصاااری بنگاه تا هزینههای خود را بهطور کامل پوشااش دهد )B( .نرخ پایه:
مقدار ساارمایه و دارایی بنگاه انحصاااری جهت ارائه تولیدات )r( .نرخ بازدهی بهینه مجاز )E( ،هزینههای عملیاتی :هزینه تأمین
منابع مالی ازجمله سرمایه و نیروی کار مورداستفاده در کوتاهمدت )d( ،هزینه استهالک و ( )Tهزینه مالیات میباشد.
 -1-5-2مدل

آورچ-جانسون84

این مدل بهمنظور ارزیابی اولیه تحلیل تأثیرات بالقوه تنظیم نرخ بازدهی در رفتار انح صارگر تدوین شده ا ست .در این مدل فرض
می شود بنگاه انح صاری ضمن دارا بودن تولید نئوکال سیکی اقدام به حداکثر سازی سود خود مینماید .در این مدل هزینه اجاره
سرمایه یک و نرخ استهالک نیز صفر میباشد .در تابع سود بنگاه D(q) ،تقاضای کاالی بنگاه انحصاری w ،نرخ دستمزدL ،
نیروی کار r ،نرخ اجاره سرمایه و  Kمیزان سرمایه میباشد.
π = D(q)Q − wL − rK

ساایاسااتگذار از کانال ابزار تنظیم نرخ بازده ،اقدام به کنترل قیمتها میکند .میزان نرخ بازده قانونی میتواند بزرگتر مساااوی
میزان هزینه اجاره سرمایه ( )rو کمتر از نرخ بازده داخلی انحصارگر (  )rmباشد .هزینههای متغیر شرکت شامل هزینه نیروی کار
( )wLو هزینههای سرمایه ( )rKبهصورت خودکار و بدون هیچگونه نظارت به قیمتها منتقل میشود .در این مدل سیاستگذار
بدون دارا بودن اطالعاتی نظیر تابع تولید بنگاه ،هزینه و تقاضاااا و تنها از طریق نرخ بازده اقدام به کنترل بازار میکند .از حل
بهینهسازی مقید تابع سود بنگاه انحصاری میزان نرخ بازده قانونی ( )sاز رابطه زیر قابلمحاسبه میباشد:
D(q)q − wL
≤ s < rm
K

عالوه بر ویژگیهای مثبت مربوط به عدم نیاز به اطالعات جهت تنظیم بازار توسااط قانونگذار ،عدم وجود ناکارآمدی در عملکرد
بنگاه ،امکان واردکردن تعدیل وقفه قانونگذاری در تعیین میزان سرمایه اولیه موردنیاز بنگاه ،کارایی بی شتر مدل در زمان اجرای
سیاست قیمتگذاری پیکبار و ،...مدل آورچ-جان سون دارای م شکالت نیز میباشد ،یکی از این معایب وجود «تورش ا ستفاده از

Averch-Johnson model
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سرمایه» میباشد که به این معنی است در برخی شرایط انحصاری ،نرخ بازده تنظیم شده منجر به استفاده بیشتر بنگاه از سرمایه
نسبت به نیروی کار میگردد.
 -1-6تنظیم و مقررات مربوط به انگیزه

85

بی شتر پژوهشهای صورت گرفته به وجود م شکالتی نظیر اطالعات نامتقارن ،محدودیتهای قرارداد ،پویایی بازار و  ...در مدل
های قیمتگذاری متداول اشاااره داشااتهاند ،لذا بهمنظور رفع چنین موانعی و دوری از مسااائلی همچون کژ گزینی 86و مخاطره
اخالقی 87و نیز حداکثر ساااازی رفاه اجتماعی اساااتفاده از نظریههای مدرن بنگاهها ،همانند نظریه طراحی مکانیزم ،نظریه تنظیم
مقررات انگیز شی ،نظریه حراج ،نظریه قرارداد و اقت صاد سیا سی مدرن تو صیه میگردد .ب سیاری از م شکالت نا شی از مدلهای
قیمتگذاری ،مانند مدل آورچ ااااا جانسااون ،منجر به کاهش و یا از بین رفتن انگیزه برای فعالیت اقتصااادی با حداقل هزینهها
می شود .یکی از اهداف تنظیم مقررات انگیزشی ،ایجاد ب ستر مناسب و ت شویق بنگاهها به رفتار رقابتی و دستیابی به حداکثر رفاه
اجتماعی ا ست .تنظیم و مقررات مربوط به ایجاد انگیزه و م شوقها بهعنوان یک جایگزین ساده و بهینه ن سبت به تنظیم مقررات
نرخ بازده و مدلهای قیمتگذاری به شمار میرود .تنظیم مقررات انگیز شی بی شتر به صورت مکمل سیا ستهای تنظیم بازار از
طریق قیمتگذاری عمل میکنند .وجه تمایز تنظیم مقررات انگیزشی نسبت به سیاستهای مستقیم قیمتگذاری ،استفاده مؤثرتر
از اطالعات موجود و کاربرد بهینهتر در مواجهه با اطالعات ناقص و نامتقارن است .در این نوب مکانیزمهای نظارتی ،تمرکز بیشتر
بر روی طراحی فرآیندها و سیستمهای کنترلی بدون دخالت در چارچوب نظام موجود بازارها میباشد.

 -1-6-1تنظیم مقررات RPI-X88
یکی از رایجترین شااکل تنظیم مقررات انگیزشاای ،مکانیزم قیمتی  RPI-Xاساات ،این مکانیزم بهعنوان یک جایگزین ساااده
بهجای تنظیم مقررات هزینه خدمات است .از دیدگاه نظری ،این روش میتواند بهطور ضمنی هزینههای سرمایه ،بهرهوری ،تورم
و شاخص رقابتپذیری را در بحش قیمتگذاری پوشش دهد.
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در این روش میزان افزایش قیمت بنگاهها در یک دوره معین از تفا ضل شاخص قیمت خردهفرو شی ) (RPIکه بهنوعی نماینده
تورم در اقتصاد است و یک عامل متغیر ) (Xکه نهاد سیاستگذار و تنظیمکننده بازار آن را تعیین میکند ،حاصل میشود .عامل
متغیر موجود در این روش بهطورمعمول شاخ صی از بهرهوری شرکتها و در مقای سه با نرخ بازده من صفانه دارای میزان بی شتری
است .یکی از مزیتهای این روش ،نیاز به اطالعات کمتر از شرکتهای تحت نظارت میباشد ،که این اتفاق ،اجرای این مدل را
کمهزینهتر و آسانتر میکند .برای محاسبه میزان افزایش قیمت بنگاهها طبق این مدل از فرمول زیر استفاده میشود:
ΔPi = RPI − X

در رابطه فوق ،میزان تغییرات قیمت توسااط بنگاه در دوره معین (  ،)ΔPiشاااخص قیمت خردهفروشاای ( )RPIو عامل متغیر در
د ست سیا ستگذار ( )Xمیبا شند .در بحش وجود انح صارات در بازار به دلیل دارا بودن صرفه به مقیاسهای اقت صادی بنگاهها،
سیاستگذار میتواند جهت حمایت از مصرفکنندگان سط باالتری از ( )Xرا بهمنظور قیمتگذاری انتخاب نماید .برخی از مزایا
و معایب این روش در ذیل بیانشده است:
مزایا
 .1نهاد سیاستگذار و تنظیمکننده بازار میتواند با توجه به وضعیت صنعت و میزان بهرهوری بالقوه قیمتها را تنظیم کند.
 .2در صااورت انتخاب میزان باالیی از ( ،)Xشاارکتها بهمنظور افزایش سااود خود اقدام به باال بردن کارایی و بهرهوری تولید در
جهت کاهش هزینهها مینمایند.
 .3با توجه به اختیاری بودن انتخاب میزان ( )Xتوسااط تنظیمکننده بازار ،میتوان این عدد را مطابق با بازار رقابتی در نظر گرفت
و موجب بهبود رقابت ،جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت انحصاری و افزایش رفاه اجتماعی شود.
معایب
 .1تصمیمگیری و انتخاب میزان بهینه ( )Xدر صورت نبود اطالعات و پیشبینیهای الزم ،هزینهبر و دشوار میباشد.
 .3در اجرای این روش ،امکان نارضایتی و کاهش انگیزه بنگاهها در صورت پایین بودن سود اقتصادی به دلیل تعیین میزان باالی
( )Xوجود دارد.
 .4در برخی موارد میزان بیشتر ( )Xدر این روش منجر به از بین رفتن کارایی در بنگاههای دارای بهرهوری اولیه باال میشود.
114
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 -1-7مدل پیشنهادی قیمتگذاری بهینه
با توجه به فقدان اطالعات در مورد توابع هزینه و تقاضای محصول بنگاههای انحصاری صنایع مس ،آلومینیوم و فوالد استفاده از
مدلهای قیمتگذاری در شرایط اطالعات کامل امکانپذیر نمی با شد ،لذا سعی شده ا ست با ا ستفاده از منطق اقت صادی این
مدلها و با ترکیبی از معیارهای قیمتگذاری تحت شاارایط اطالعات محدود ،قیمت بهینه برای محصااوالت کاتد مس ،شاامش
آلومینیوم و میلگرد فوالدی اسااتخراج گردد .در حال حاضاار قیمتگذاری کاالهای مذکور دارای مشااکالت و ایراداتی هم ازنظر
تولیدکنندگان و هم مصاارفکنندگان میباشااد ،ازآنجاییکه منبع اصاالی تعیین قیمت این کاالها ،قیمت بورسهای جهانی فلزات
میباشد ،لذا جهت جلوگیری از نوسانات و پوشش ریسک طرفین بازار میبایست قیمتهای جهانی بر اساس پارامترهای خاصی
تعدیل گردند .در این مدل سااعی شااده اساات با واردکردن برخی متغیرهای موجود در صاانایع مذکور ،میزان ریسااکهای قیمتی
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان کاهش یابد .به همین منظور در فرم کلی و تبعی مدل ارائهشده سیاستگذار میتواند با استفاده از
معیارهای مطلوب خود اقدام به تعدیل و تنظیم قیمتها نماید .معیارهای تعدیل قیمتهای جهانی در مدل پیشااانهادی با در نظر
گرفتن روشهای اسااتاندارد قیمتگذاری مذکور ،با اسااتفاده از شاااخصهای رقابتی (شاااخص تمرکز بازار داخلی و شاااخص
رقابتپذیری کل اقتصاد) انتخاب میشوند.
شاخصهای رقابتی:

در رویکرد قیمتگذاری  RPI-Xکه پیشتر ذکر شد ،سیا ستگذار میتواند با توجه به اهداف سیا ستی خود میزان خا صی را در
فرمول قیمت گذاری تحت عنوان مقدار  Xوارد نماید ،بهطور رایج این متغیر به مباحش کارایی و بهینه یابی تولید بازمیگردد اما
در اینجا با توجه به نتایج فصل اول این گزارش مبنی بر تشخیص انحصاری بودن صنایع موردبررسی ،ما بهمنظور نزدیک کردن
قیمتها به قیمت بهینه بازار رقابتی و تشااویق بنگاهها به انجام رفتار رقابتی ،از شاااخصهای تمرکز بازار و رقابتپذیری جهانی
استفاده نمودهایم .شاخصهای تمرکز در فصل اول گزارش برای هر سه بازار مس ،آلومینیوم و فوالد استخراجشده است همچنین
شاخص رقابتپذیری جهانی نیز از گزارشها تف صیلی مجمع جهانی اقت صاد 89گردآوری شده ا ست .فرمول پی شنهادی قیمت پایه
محصوالت مورد بررسی در بازارهای داخلی از طریق واردکردن ضریب 𝑖𝛼 به قیمتهای جهانی به شرح ذیل میباشد:
𝐸𝑀𝐿𝑖𝑃 𝑖𝛼 = ∗𝑃
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در این فرمول 𝐸𝑀𝐿𝑃 متوسط قیمت جهانی محصول موردنظر و (𝛼) ضریب تعدیل قیمتهای جهانی میباشد که سیاستگذار با
اساااتفاده از ماتریس تصااامیمگیری از کانال دو شااااخص رقابتپذیری جهانی و تمرکز بازار اقدام به انتخاب میزان مطلوب آن
مینماید .ماتریس تصمیمگیری قیمت تعدیلیافته بر اساس معیارهای موردنظر نهاد تنظیمگر قابلتغییر میباشد .با توجه به هدف
ا صلی این مطالعه در جهت بهبود ف ضای رقابتی و از بین بردن انح صار در بازارهای موردمطالعه معیارهای رقابتپذیری بهعنوان
پارامترهای تصمیمگیری انتخاب شدهاند .شاخصهای رقابتپذیری و قیمت بهینه دارای رابطه منفی میباشند ،بهنحویکه هرچه
بازارهای داخلی به سمت رقابتی بودن ( )𝐻𝐻𝐼 = 0حرکت نماید ،این میزان منفی کمتر خواهد شد ،همچنین درصورتیکه کل
اقت صاد به سمت رقابتپذیری بی شتر ( )𝐺𝐶𝐼 = 1حرکت کند ،یعنی رقابتپذیری باالی صنایع داخلی با صنایع خارجی نزدیک
شود ،از قیمت میزان کمتری کا سته خواهد شد .همچنین بنا بر درجه اهمیت تمرکز بازار و شاخص رقابتپذیری میزان (𝛼) در
بازه  0.95تا یک قابلتغییر میباشااد .یکی دیگر از معیارهای انتخاب بازه تغییرات ضااریب تعدیل عالوه بر شاااخصهای رقابتی،
آزمون حداقل سازی زیان ناشی از انحصار در بازارهای انحصاری میباشد ،به این معنی که ضریب تعدیل بهینه ضمن بهرهگیری
از منطق شاخصهای رقابت ضامن د ستیابی به زیان اجتماعی نا شی از انح صار صفر و یا کاهش رفاه ازد سترفته اجتماعی نیز
میباشد .ماتریس تصمیمگیری قیمتگذاری با توجه به نتایج تخمینهای صورت گرفته بهصورت زیر بیان میگردد:
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جدول شماره ( :)10ماتریس تصمیمگیری نهاد تنظیمگر جهت تنظیم قیمت و تعدیل قیمتهای جهانی
میزان بهینه
ضریب

نوع

تعدیل

بازار

(𝜶)

شاخص تمرکز
بازار
HHI

شاخص
رقابتپذیری
جهانی

ویژگی اصلی

GCI
تحت این شرایط در بازارهای داخلی رفتار تولیدکنندگان

α0

انحصار

بهصورت انحصار کامل میباشد و از طرفی اقتصاد کالن
HHI1

GCI0

کامل

داخلی دارای عدم رقابتپذیری نسبت به سایر کشورها
میباشد ،لذا بهمنظور حمایت از مصرفکنندگان داخلی با
کاهش ضریب تعدیل میزان قیمتها نیز کاهش میباید.

α = 0.95

α = 0.97

رقابت
انحصاری

انحصار
چندجانبه

رفتار رقابت انحصاری در این شرایط بر بازارهای داخلی
0.7 < 𝐻𝐻𝐼 < 0.9

0.1 < 𝐺𝐶𝐼 < 0.3

0.5 < 𝐻𝐻𝐼 < 0.7

0.3 < 𝐺𝐶𝐼 < .05

0.2 < 𝐻𝐻𝐼 < 0.5

0.5 < 𝐺𝐶𝐼 < 0.7

حاکم میباشد و رقابتپذیری اقتصاد در جهان در چارک
سوم 90رتبهبندی قرار دارد.
در این شرایط رتبه اقتصاد داخلی در شاخص
رقابتپذیری جهانی در چارک دوم قرارگرفته و بازارهای
داخلی بهصورت انحصار چندجانبه اداره میشوند.
تحت این شرایط بنگاهها دارای هیچ قدرت انحصاری و
سلطه بر بازار نمیباشند و بهصورت رقابتی رفتار خواهند

α = 0.99

شبه رقابت

کرد و از در سط کالن و بینالمللی نیز اقتصاد داخلی از
قدرت رقابتپذیری باالیی نسبت به سایر کشورها
برخوردار است.

 90در آمار توصیفی به هر یک از سه مقداری که یک مجموعه از دادههای مرتب را به چهار بخش مساوی تقسیم میکند چارَک گفته میشود .به اینصورت هر کدام از
آن بخشها یکچهارم از نمونه یا جمعیت را به نمایش میگذارد.
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در این شرایط بازارها داخلی در شرایط رقابت کامل

α1

رقابت
کامل

فعالیت مینمایند و اقتصاد کالن نیز در حالت رقابتی با
HHI0

GCI1

سایر کشورها در تعامل میباشد ،لذا میزان تعدیلی برای
قیمتهای داخلی لحاظ نگردیده و کاالها میتوانند
باقیمتهای جهانی در کشور ارائه شوند.

آزمون صحت مدل با توجه به برآورد زیان نا شی از انح صار در ف صل اول ،حداقل سازی رفاه ازد سترفته جامعه با اعمال سناریو
قیمتی جدید میبا شد .در حالت مطلوب میزان بهینه (𝛼) در هر صنعت با توجه به مالحظات طرفین بازار و درجه انح صاری بازار
م شخص میگردد .در مدل طراحی شده با توجه به باال بودن درجه تمرکز در بازار مس مقدار ( ،)𝛼 = 0.95در بازار آلومینیوم به
دلیل رقابت بیشتر میان بنگاهها میزان ( )𝛼 = 0.97و بازار فوالد به دلیل شبه رقابتی بودن بازار مقدار ( )𝛼 = 0.99انتخابشده
است.
جهت ارزیابی کارکرد صحی و نزدیک کردن راهبرد مدل سازی به واقعیت در مورد قیمت ارائه شده ،با توجه به در د سترس بودن
دادهها و تجزیهوتحلیل تکنیکی اطالعات ،و از طرفی نبود سااناریوهای قیمتگذاری مدون بهینه در شاارایط فعلی ،با اسااتفاده از
اطالعات بازار اقدام به تخمین زیان ناشای از انحصاار در ساناریوهای قیمتی پیشانهادی توساط وزارت صانعت ،معدن و تجارت
(پیوست شماره  8و  )9و مدل پی شنهادی این تحقیق جهت قیمتگذاری مس کاتد ،شمش آلومینیوم و پایه محصوالت فوالدی،
نمودهایم .سناریو صفر که قیمت پی شنهادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت را شامل می شود ،قیمت داخلی مح صوالت صنایع
موردمطالعه را بدون هیچ تعدیل و تخفیفی نسبت به قیمت جهانی بهصورت زیر در نظر میگیرد.
قیمت پایه محصوالت فوالدی در بورس= ( FOB %95خلیجفارس) * نرخ ارز مبادلهای
قیمت پایه کاتد مس در بورس= (قیمت  LMEبرحسب دالر +پرمیوم برحسب دالر) * نرخ ارز مبادلهای
قیمت پایه شمش آلومینیوم در بورس= (قیمت  LMEبرحسب دالر +پرمیوم برحسب دالر) * نرخ ارز مبادلهای
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در این ساااناریو با اساااتفاده از داده های آماری و قیمتی موردنیاز جهانی (بورس کاالی لندن) و همچنین میزان تولیدات داخلی
هریک مح صوالت با ا ستفاده از گزارشها ی ساالنه سازمان تو سعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران ،میزان درآمد کل
( )TRصن ایع در حالت اجرایی شدن این سیاست محاسبه گردیده است( .ستون سوم جدول شماره )11
𝑃 × 𝑄 = 𝑅𝑇
قیمت پیشنهادی وزارت × میزان تولید کل = درآمد کل در حالت سناریو صفر

{

سناریو یک که مربوط به پی شنهاد قیمتگذاری تعدیلیافته مح صوالت موردبحش را شامل می شود ،قیمتهای داخلی را بدون
درنظرگرفتن پرمیوم دالر و با نرخ ت عدیلی از قی مت های ج هانی م حاسا ا به مین ما ید .هدف این نوب قی مت گذاری ک مک به
تولیدکنندگان داخلی و صنایع پاییند ستی و همچنین پو شش ری سک نو سانات قیمتی در بازارهای جهانی میبا شد .در صورت
اجرایی شدن این پی شنهاد مح صوالت مس ،آلومینیوم و فوالد با قیمت کمتری ن سبت به قیمتهای جهانی برای تولیدکنندگان
داخلی ارائه میشوند .درآمد کل صنایع در این حالت بر اساس همان مکانیزم سناریو صفر محاسبهشده است( .ستون چهارم جدول
)11
∗𝑃 × 𝑄 = ∗ 𝑅𝑇
{
قیمت پیشنهادی پژوهش × میزان تولید کل = درآمد کل در حالت سناریو یک

بهمنظور محا سبه زیان نا شی از انح صار در حالت پایه و حالت قیمتهای بهینه از معیار یون 91که اختالف درآمد کل صنعت در
حالت قیمتهای پایه و قیمتهای تنظیمشده میباشد ،بهره گرفتهشده است .زیان ناشی از انحصار این صنایع به تفکیک سال در
ف صل اول گزارش ا ستخراج شده ا ست لذا در این ق سمت در جهت را ستی آزمایی مدل پی شنهادی ،معیار و مالک خوبی برازش
پوشش میزان رفاه ازدسترفته ناشی از انحصار انتخاب شده است .مقایسه تطبیقی نتایج حاصل از تخمین درآمد و زیان ناشی از
انحصار هر سناریو در بازه زمانی سالهای  1394الی  1396در جداول زیر به تفکیک هر صنعت بیانشده است.

Yoon
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جدول شماره ( :)11برآورد زیان ناشی از انحصار در حاالت متخلف قیمتگذاری محصوالت به تفکیک صنعت
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در مورد تجزیهوتحلیل سناریوهای مورد بررسی در این پژوهش میتوان در مورد معایب سناریو صفر و مزایای سناریو یک موارد
زیر را بیان نمود:
یکی از ایرادات و کا ستیهای قیمتگذاری پی شنهادی از سمت وزارت صنعت ،معدن و تجارت در مورد کاالهای فوالد ،مس و
آلومینیوم ،استفاده مستقیم و بدون تعدیل قیمتهای جهانی برای عرضه به مصرفکنندگان داخلی است که در صورت نوسانات
شاادید غیرقابلپیشبینی قیمت بازارهای جهانی فشااار زیادی بر تولیدکنندگان و مصاارفکنندگان داخلی تحمیل میگردد .وجود
پرمیوم در فرمول قیمتگذاری یکی دیگر از مشکالت بسته پیشنهادی وزارتخانه مذکور میباشد ،اساساً پرمیوم فلزات گرانبها در
بازارهای بینالمللی میزان پرداختی اضافی خریدار در قراردادهای آتی بهمنظور پوشش هزینههای لجستیک ،اداری ،حقوقی ،بیمه
و حملو نقل محصااول برای رساایدن به محل تحویل موردنظر خویش میباشااد .اصااوالً قیمتگذاری پرمیوم در معامالت بازار بر
اساس عرضه و تقاضای جهانی صورت میپذیرد و ارزش پولی پرمیوم در بین فعاالن اقتصادی زنجیره تأمین محصوالت تقسیم
میگردد .حال اضافه کردن پرمیوم برحسب دالر بر قیمت پیشرو مصرفکنندگان داخلی با توجه به اینکه تولید مح صوالت مس،
آلومینیوم و فوالد تماماً در داخل کشور صورت میپذیرد ،موجب تحمیل هزینههای باال بر دوش مصرفکننده داخلی میگردد.
در فرمول قیمتگذاری پیشاانهادی در این پژوهش با توجه به بررساایاقتصااادی ضااریب تعدیلی بر قیمتهای جهانی بهمنظور
پو شش ری سک و حمایت از م صرفکنندگان داخلی اعمال شده ا ست ،این ضریب تعدیل به میزانی ا ست که هزینههای پی شروی
م صرفکنندگان را کاهش داده ا ست و همزمان از ایجاد انگیزه ف ساد در بخش خ صو صی و ارزانفرو شی مح صوالت جلوگیری
مینماید .در مدل پیشنهادی ضریب تعدیل میتواند از عوامل مختلفی نظیر نوسانات قیمتی ،نوسانات تورم ،نوسانات نرخ ارز ،رانت
اقت صادی بنگاههای تولیدکنندگان داخلی ،میزان رقابتپذیری بازارها و  ....متأثر گردد که در این مطالعه با توجه به اهداف ابتدایی
طرح در جهت کاهش قدرت بازاری و انحصاری در بازارهای موردمطالعه ضریب تعدیل از اشتراک شاخص رقابتپذیری جهانی و
درجه تمرکز بازارهای داخلی استخراج شده است .که در مورد حذف پرمیوم در فرمول قیمتگذاری پی شنهادی این پژوهش نیز به
دلیل اینکه اغلب پرمیوم در بازارهای بینالمللی کاربرد دارد ،لذا هزینههای م شمول پرمیوم (بیمه ،حملونقل ،لج ستیک ،اداری و
 )...در قیمت پایه اثرگذار نمیباشند و میتوان در قالب مواد قرارداد خریدوفروش بین طرفین بازار تعیین و تقسیم شود.
عالوه به بر موارد فوقالذکر همانطور که از جداول نتایج تخمین زیان ناشاای از انحصااار پس از پروسااه رگوالتوری پیداساات،
اختالف قیمت جهانی و قیمت تعدیل شده بهطور متوسط میزان بسیار زیادی نمیباشد ولی درعینحال زیان ناشی از انحصار اولیه
تمامی صنایع با ا ستفاده از رویکرد قیمتگذاری کاهشیافته ا ست و حتی در برخی سالها در صنایع موردمطالعه ،اختالف درآمد
122

بررسی و ارزیابی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع باالدستی و مقرراتگذاری
برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان انحصاری

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

کل صنعت در حالت قبل و بعد از رگوالتوری قیمت نهتنها زیان نا شی از انح صار در این صنایع را پو شش داده ا ست بلکه میزان
مازاد رفاه اجتماعی را در برگرفته ا ست .در صنعت مس متو سط زیان نا شی از انح صار که در حالت اولیه در سال  1396مقدار
 2096میلیارد ریال در سااال بوده اساات ،پس از اعمال ساایاساات قیمتگذاری بهطور متوسااط به میزان  89میلیارد ریال کاهش
یافتها ست .تغییریافته ا ست .همچنین در صنایع فوالد و آلومینیوم به ترتیب بهطور متو سط ساالنه  880و  416میلیارد ریال سود
اجتماعی ناشاای از قیمتگذاری بهینه حاصاال میشااود که میتوان با بهرهگیری از این منابع مالی عالوه بر توانمندسااازی بخش
خصوصی در این صنایع ،سرمایهگذاریهای الزم در زمینه تحقیق و توسعه بهمنظور افزایش بهرهوری و کارایی صورت پذیرد.
 -1-8مدل پیشنهادی کنترل مقدار تولید
مطابق با ماده  43فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی تحت عنوان قانون تسهیل
رقابت و منع انحصاااار ،هرگونه تبانی از طریق قرارداد ،توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی ،الکترونیکی ،شااافاهی و یا عملی) بین
اشاااخاص که منجر به محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید ،خرید یا فروش کاال یا خدمت در بازار گردد ،ممنوب
میبا شد .همچنین با عنایت به م صوبه مجلس شورای ا سالمی ،92بهمنظور ت سریع در ر سیدگی و برر سی شکایات و اعترا ضات
بخش خصوصی در مورد عدم دسترسی به محصوالت موردنیاز خود و اعمال نظارت بر عرضه توسط تأمینکنندگان عمده پیشنهاد
میگردد ،با هماهنگی شورای رقابت ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت امور اقت صادی و دارایی  ،نهاد تنظیمگر صنایع و
محصوالت معدنی ،بهعنوان نهاد دائمی تنظیمگر بخشی صنایع و محصوالت معدنی تشکیل گردد .فرآیند گردش کار و رسیدگی
به پروندههای مطروحه نیز از کانال نهاد تنظیمگر صاانایع و محصااوالت معدنی و در صااورت عدم اختیار قانونی از طریق طرح
مسئله این دفتر در شورای رقابت قابلپیگیری میباشد .به منظور کنترل مقدار تولید در بازارهای انحصاری و دستیابی به حداکثر
منافع اجتماعی ،عالوه بر وظایف و اختیارات قانونی منطبق با ا سا سنامه ت شکیل نهاد تنظیمگر بخ شی ،برخی از راهکارها و شرح
وظایف این نهاد به شرح ذیل پیشنهاد میگردد:

 92تصویب اساسنامه نهاد تنظیمگر و اصالح ماده  59،63و  64قانون تسهیل رقابت و منع انحصار توسط مجلس شورای اسالمی مصوب دوم اردیبهشتماه .1397
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 .1تعیین قیمت پایه محصوالت معدنی در بورس کاال بهصورت هفتگی.
 .2رصد و تحلیل دائمی عرضه ،تقاضا ،حجم معامالت و استخراج محصوالت دارای کمبود عرضه.
 .3برآورد نیاز صنایع پایین دستی معدنی بر اساس میزان سوابق معامالت در بورس کاال و همچنین سامانه بهین یاب جهت کشف
میزان واقعی تقاضای بنگاههای اقتصادی.
 .4تدوین قانون و مکانیزم تجاری و صادراتی برای میزان محصوالت معدنی که مازاد بر نیاز داخل تولید میشود.
 .5نظارت بر قراردادهای شرکتهای عمدهفروشی و ایجاد محدودیت زمانی جهت عرضه محصوالت به بازارهای پاییندستی.
 .6هماهنگی و برگزاری جلسات مشترک با تشکلهای صنایع پاییندستی بهمنظور تنظیم بازار و تأمین مواد اولیه موردنیاز صنایع
پاییندستی.

 -1-9ظدابن زلززریب ا رس یدزب حردقو ا فرآبیدت بس ه پ شیهی ت
در این پژوهش با مطالعه دقیق ادبیات اقتصاادی و بررسای مبانی نظری در زمینه راهکارهای حمایت از رقابت و جلوگیری از آثار
سوء انح صار ،سعی شده ا ست با حداقل تغییر در زیر ساختهای حقوقی و نهادی و همچنین کمترین مداخله در فرآیند تنظیم
مقررات ،چارچوب سیاستی جلوگیری از انحصار و بهبود رفاه اجتماعی تدوین شود .بدین منظور با اتکا به ساختار حقوقی و قانونی
موجود ،در جهت افزایش رقابت در بازارهای مورد مطالعه ،فرآیندهای قیمتگذاری و رسیدگی به دعاوی تدوین و سازماندهی شده
است .در ادامه الزامات و مستندات حقوقی سیاست تنظیم بازار فلزات اساسی ارائه گردیده و فرآیندها شرح داده خواهد شد.
 -1-9-1هدف و دامنه کاربرد
هدف از تدوین این بسته ،تعیین یک راهنما و فرآیند به منظور رفع اثرات انحصار بازار فلزات اساسی و حمایت از رفتار رقابتی در
جهت کاهش زیان اجتماعی و کمک به شرکتهای فعال در صنایع پایین دستی بویژه شرکت های سازنده تجهیزات برق است.
تدوین این بسته ،به تحقق اهداف زیر کمک میکند:
 .1درک فرآیندها و الزامات مورد نیاز برای شناسایی شرایط انحصاری در بازارهای داخلی از طریق استانداردهای بین المللی.
 .2توسعه الزامات کارکردی راهکارهای جلوگیری از انحصار و تسهیل رقابت.
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 .3ارزیابی توانایی مکانیزمهای موجود برای رفع اثرات و تبعات اجتماعی ناشی از انحصار.
مخاطب ا صلی ب سته پی شنهادی ،نهادهای سیا ست گذاری و فعاالن اقت صادی شامل شورای رقابت ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،و نهاد ق ضایی می با شد .همچنین شرکت های ذی مدخل شامل تولید کنندگان فلزات ا سا سی ،صنایع پایین د ستی و
کارشناسان ،پژوهشگران و افراد دخیل در توسعه سیاستگذاریها جزء مخاطبان این بسته می باشند.
 -1-9-2مراجع الزامی
مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی ا ست که در متن این ب سته پی شنهادی به آن ها ارجاب داده شده ا ست .در صورتی که به
مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاب داده شده باشد ،اصالحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این بسته پیشنهادی نیست،
و در مورد مدارکی که بدون تاریخ انت شار به آن ها ارجاب داده شده ا ست ،همواره آخرین تجدید نظر و ا صالحیه های بعدی
آنها مورد نظر است.
 .1قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 .2قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
 .3قانون برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران.
 -1-9-3دستورالعملها و فرآیندهای اجرایی
به استناد به بند  5ماده  59 ، 58و  62قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران این دسااتورالعمل در  2صاافحه تنظیم و جهت تصااویب به شااورای رقابت ارسااال میگردد که پس از تاریخ تصااویب این
بخ شنامه مبادرت به تعیین قیمت پایه فلزات ،و ت شکیل نهاد تنظیمگر بخ شی به منظور تنظیم و نظارت بازار و حمایت از صنایع
پایین دستی ،می شود ،با رعایت ضوابط زیر مالک عمل قرار گیرد.
 -1این دستورالعمل برای فلزات فوالد ،مس و آلومینیوم میباشد.
 -2تولیدکنندگان داخلی فلزات تنها از طریق این دسااتورالعمل می توانند قیمت محصااوالت خود را تغییر دهند و به هیچ عنوان
حق افزایش قیمت فروش خارج از موارد مذکور در این دستورالعمل را ندارند.
 -3مرجع رسیدگی به شکایات خرد تنها از طریق نهاد تنظیمگر بخشی و شکایات در سط کالن شورای رقابت میباشد.
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 -4نهاد تنظیمگر بخشاای در چارچوب اختیارات و با نظر شااورای رقابت مطابق با ماده  61قانون تسااهیل رقابت و منع انحصااار
میتواند اقدام به تصمیمگیری جهت اعمال قانون اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب رویههای ضدرقابتی نماید.
 -5نحوه محاسبه قیمت فلزات
 -5-1قیمت پایه فلزات مس ،آلومینیوم و فوالد در بورس کاال ،مطابق رابطه زیر تعیین می شود:
نرخ ارز مبادلهای × 𝐸𝑀𝐿𝑖𝑃 𝑖𝛼 = ∗𝑃
که در آن،
∗𝑃 = قیمت پایه داخلی هر یک از محصوالت فلزی (ریال) تحویل درب کارخانه.
𝑖𝛼 = ضریب تعدیل قیمتهای جهانی.
𝐸𝑀𝐿𝑖𝑃 = قیمت جهانی (بورس فلزات لندن) هر یک از محصوالت فلزی (دالر).
 -5-2حداقل مقدار ضریب تعدیل  0.95و حداکثر  0.99میبا شد ،که بر ا ساس معیارهای متفاوتی ازجمله درجه تمرکز بازارهای
داخلی ،رقابتپذیری بینالمللی ،کارآیی و بهرهوری صنعت و  ...بر ا ساس نظر شورای رقابت و نهاد تنظیمکننده قابل تغییر و در
هر بازار کاالی موردنظر و در بازههای زمانی خاص ،تعیین میگردد.
 -5-3تعیین م صادیق نوب و ساختار بازارها بر عهده شورای رقابت میبا شد و حاالت مختلف میزان 𝑖𝛼 به تفکیک درجه تمرکز
بازارها به صورت زیر است:
بازارهای انحصار کامل𝛼𝑖 = 0.95 
بازارهای انحصار چندجانبه 𝛼𝑖 = 0.97 
بازارهای شبه انحصاری 𝛼𝑖 = 0.99 
 -5-4به منظور پو شش نو سانات نرخ ارز و یا قیمتهای مرجع جهانی ،چنانچه در صد تغییرات بی شتر از  5در صد ن سبت به دوره
تجدید قبلی باشد ،نهاد تنظیمگر و یا شورای رقابت حق تصحی قیمتها را زودتر از بازه تعدیل ،دارا میباشند.
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 -5-5در معامالت درون مرزی ،تولیدکنندگان محصااوالت فلزی حق دریافت اضااافه بها به ازای هر کیلوگرم محصااول را تحت
هیچ عنوانی ازجمله پرمیوم دارا نمیبا شند و هزینههای جاری قراردادهای خریدوفروش مح صوالت ازقبیل :هزینههای لج ستیک،
بیمه ،حملونقل مطابق با تعرفههای مصوب کشوری در قالب بندی از قرارداد بر عهده خریدار میباشد.
 -6فرآیند ر سیدگی به رویههای ضدرقابتی و تنظیممقررات بازار از طریق نهاد تنظیمگر بخ شی و شورای رقابت به صورت ذیل
میباشد:
شکل شماره ( :)18ساختار سازمانی دفتر تنظیم بازار صنایع پاییندستی معدنی و فرآیند رسیدگی به پروندههای مطروحه

شورا و مرکز ملی رقابت
نهاد تنظیم گر بخشی
)نهاد تنظیم گر صنایع و محصوالت معدنی(

خیر

آیا
بررسی و صدور رای نهایی در
حوزه اختیارات نهاد تنظیم گر
بخشی می باشد؟

بلی
صدور رای نهایی و رسیدگی از مجرای
دستگاه ها قضایی و اجرایی

پایان
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 -1-9جمعبندی
از دیرباز بحش ح ضور دولت در اقت صاد ،یکی از چالشها ی طیف و سیعی از اقت صاددانان بوده ا ست .مطابق با ادبیات اقت صادی،
تنظیم مقررات بهعنوان یکی از ابزارهای دخالت دولت برای کنترل اقتصاااد تعریف میشااود .در تعریف تنظیم مقررات ،به هرگونه
تالشهای دولت بهمنظور هدایت بازار اشاره شده است .در بحش بازارهای انحصاری به دلیل تحمیل زیان ناشی از انحصار به جامعه
و همچنین فقدان کارایی قیمت و تولید ،مکانیزمهای بازار با شااکساات مواجه میشااوند ،لذا نیاز به ورود دولت در چنین شاارایطی
احساس میگردد .تنظیم مقررات با استفاده از ابرازهای قیمت ،مقدار ،ورود و خروج و نظام انگیزشی اقدام به تعدیل رفتارها و هدایت
آنها به سمت رفاه اجتماعی می نماید .صنایع مس ،آلومینیوم و فوالد در ک شور ما از ساختار انح صاری برخوردار بوده و بازار با عدم
کارایی مواجه است ،به همین منظور طبق مدلهای متعارف رگوالتوری در دو بخش قیمتگذاری و کنترل مقدار تولید در این بخش
به مدلسازی پرداختهایم.
در رابطه با قیمتگذاری ،به دلیل اینکه قیمت پایه فلزات مورد بررساای در این تحقیق متأثر از قیمتهای جهانی میباشااند و از
طرف دیگر بازارها به صورت انح صاری اداره می شود ،با ا ستفاده از مدل قیمتگذاری در شرایط اطالعات محدود ،بهمنظور حفظ
حقوق مصرفکنندگان و انگیزه تولیدکنندگان ،ضرایب تعدیلی با توجه به ساختار اقتصادی داخل کشور به قیمت پایه جهانی این
مح صوالت ا ضافه گردید .با توجه به نقش پررنگ سرمایه و ارز در این صنایع ابتدا نو سانات مربوط به شاخصهای نرخ ارز ،نرخ
تورم و قیمتهای جهانی به مدل اضافه گردید .در ادامه میزان رانت اقتصادی تولیدکنندگان بهعنوان ضریبی منفی در مدل لحاظ
گردید و نهایتاً شاااخصهای رقابتپذ یری جهانی و تمرکز بازار در جهت سااوق دادن رفتار طرفین بازار به رقابت کامل در رابطه
گنجانده شد .مقایسه تطبیقی دو سناریو پیشنهادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و مدل پیشنهادی این تحقیق ،از کانال تخمین
زیان ناشی از انحصار در حاالت قیمتی متفاوت صورت پذیرفته است .نتایج برآورد نشان از حذف کامل زیان ناشی از انحصار در
بازارهای فوالد و آلومینیوم و کاهش چشاامگیر این زیان در صاانعت مس میدهد .بهطور متوسااط سااالیانه در صاانایع آلومینیوم و
فوالد  914و  638میلیارد ریال سااود اجتماعی ناشاای از قیمتگذاری بهینه حاصاال میشااود .در زمینه کنترل مقدار تولید نیز با در نظر
گرفتن ممنوعیت عدم عرضااه محصااوالت و الزامات قانونی موجود در قانون تسااهیل رقابت و منع انحصااار و همچنین تصااویب
ا سا سنامه نهاد تنظیم گر بخ شی در اقت صاد ،پی شنهاد به ت شکیل دفتر تنظیم بازار صنایع پاییند ستی معدنی بهعنوان زیرمجموعه
گروه گسااترش رقابتپذیری وزارت صاانعت ،معدن و تجارت جمهوری اسااالمی ایران گردید .ایجاد چنین نهادی عالوه بر انجام
وظایف رگوالتوری ،موجب تسریع فرآیندهای رسیدگی و پیگیری موارد مطروحه در این بازارها خواهد شد.
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فصل چهیرو
جمالبیدت ا ن جهگ رت
شرکتهای سازنده تجهیزات برقی برای تولید مح صوالت خود نیازمند تأمین مواد خامی ه ستند که بخش ا صلی آنها را فلزات
اساسی (مس ،فوالد ،آلومینیوم) تشکیل میدهند که تولید آنها در انحصار شرکتهای بزرگ و صنایع باالدستی است که عموماً
توسط نهادهای عمومی و یا دولتی اداره می شوند .بازار این مواد خام اساسی به دلیل انحصارهای موجود ،شرایط مبادله و تجارت
را به نفع شرکتهای صنایع بزرگ تعیین میکند و صنایع پاییند ستی که میتوانند ارزشافزوده و ا شتغال ایجاد کنند نمیتوانند
روی قیمت و شرایط خرید تأثیرگذار باشند .مقابله با انحصار و اثرات مخرب آن بر اقت صاد ملی در صنایع باالدستی و تأمین مواد
خام نیازمند سازوکارهایی برای تنظیم مقررات بازار مواد خام اساسی است که بتواند در جهت تخصیص بهینه منابع و حداکثر بهره
برداری منابع ملی شود .امروزه بسیاری از مطالعات تجربی به بررسی بازارها بهمنظور اتخاذ سیاستهای مفید و اثرگذار در حوزه
اقت صاد مربوط می شوند .از طرفی با یک نگاه اجمالی به صنایع ایران درمییابیم که سیا ستهای اعمال شده در این صنایع
بهطور عمده در قالب سیاستهای جایگزینی واردات بوده است که در عمل چیزی جز ایجاد ساختار انحصاری و متمرکز را در
اکثر بازارهای صنعتی ک شور ازجمله بازار فلزات ا سا سی به ارمغان نیاورده ا ست ،بهطوریکه قدرت انح صاری موجود در این
بازارها در اختیار چندین بنگاه برتر بوده که در سااایه اعمال ساایاسااتهای حمایتی دولت ،با نگاهی دروننگر و بهصااورت
ت ضمین شده ،بازار داخلی را در اختیار دارند و منجر به ایجاد ساختار صنعتی انح صاری شدهاند .ازاینجهت شنا سایی ساختار
بازارها میتواند گامی مؤثر در سیاستگذاریها بهجا گذارد.
سیاست رقابت و همچنین ایجاد مکانیزمهای کنترل انحصار از دیرباز جزو مهمترین مسائل اقتصاددانان ،سیاستگذاران و دولتها
بوده است .مطابق با ادبیات اقتصادی ،تنظیم مقررات بهعنوان یکی از ابزارهای دخالت دولت برای کنترل اقتصاد تعریف می شود.
در تعریف تنظیم مقررات ،به هرگونه تالشهای دولت بهمنظور هدایت بازار اشارهشده است.
در این پژوهش باهدف بررسای و ارزیابی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصااری مواد خام و صانایع باالدساتی و
مقررات گذاری برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان انحصاری ،بعد از بررسی صورت گرفته در فاز اول مطالعه
که به تحلیل ساختار بازارهای مس ،آلومینیوم و فوالد در ایران جهت شناسایی نوب بازار و همچنین محاسبه زیان ناشی از انحصار
در این صنایع و انجام مراحل اول تا سوم ابزارهای ارزیابی سیاست رقابت منتشره توسط سازمان  ،OECDتخصیص داشت ،در
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فاز دوم پژوهش با بررسی پیشینه موضوب و بهرهمندی از تجربیات سایر کشورها در زمینه سیاستگذاری رقابت ،بر اساس منطق
اقتصاد خرد و نظریه طراحی بازار به تبیین مدل جدیدی با کمترین مغایرت با شرایط کنونی بازارهای مذکور پرداختهشده است .در
فاز نهایی نیز با ا ستفاده از ادبیات تنظیم مقررات (رگوالتوری) به ارائه راهکارهای دخالت م ستقیم دولت در بازارهای انح صاری از
کانال قیمتگذاری و کنترل میزان تولید پرداختهشده است.
نتایج بررسی ساختار و درجه تمرکز بازارهای مس ،آلومینیوم و فوالد نشان داد که در بازار مس در ایران ما با انحصار کامل مواجه
هسااتیم که تنها شاارکت ملی صاانایع مس ایران دارای  98درصااد از سااهم تولیدات را بر عهده دارد .در بازار آلومینیوم شاارایط
ساختاری بازار به سمت انح صار چندجانبه سوق پیداکرده ا ست که انح صارگران این بازار به ترتیب سهم بازار ،شرکت ملی
آلومینیوم ایران ،آلومینیوم المهدی و آلومینیوم هرمزال می باشاااند .این روند غیررقابتی همچنین در بازار فوالد نیز ادامه دارد ،با
توجه به اینکه بازار فوالد از درجه تمرکز کمتری نساابت به دو بازار قبلی برخوردار اساات اما همچنان ظرفیت تقریباً  80درصااد از
تولیدات فوالد در اختیار  5بنگاه بزرگ ،فوالد مبارکه اصاافهان ،ذوبآهن اصاافهان ،فوالد خراسااان ،فوالد خوزسااتان و فوالد
هرمزگان جنوب میباشااد .شااایانذکر اساات که در بازار فوالد برخی شاارکتهای بزرگ مانند فوالد مبارکه اصاافهان با در اختیار
داشااتن مالکیت سااهام عمدهای از شاارکتهای دیگر دارای قدرت انحصاااری و چانهزنی باالتری میباشااند .همچنین در بحش
محا سبه زیان نا شی از انح صار نتایج ن شان داد که با توجه به انح صار کامل بودن بازار مس این میزان بهمراتب از دیگر بازارها
بیشتر است و البته با توجه به حجم بزرگ بازار فوالد نیز مقدار زیان اجتماعی غیررقابتی بودن این صنعت نیز قابلتوجه میباشد.
پس از برر سی و اثبات ادعای انح صاری بودن صنایع مورد بحش ،سعی شده ا ست که با بهرهمندی از روشهای تنظیم بازار و
مکانیزمهای کنترلی به ارائه راهحلی جهت کاهش قدرت انحصااااری و نزدیک شااادن به بازار رقابتی پرداخته شاااود .در راهکار
ارائهشااده با اسااتفاده از تحلیلهای موجود و ساااختار فعاالن بازار ،سااعی شااده اساات با کمترین دخالت در مکانیزم نیروهای بازار
(عرضه و تقاضا) ،تنها از طریق وضع قوانین محیط بازار و چارچوب مبادالت رایج ،رفتار رقابتی حمایت شود و میزان زیان ناشی از
انحصار کاهش یابد .در این راهحل بازار به سه جز اساسی تولیدکنندگان اصلی ،کارگزاران (توزیعکنندگان) اصلی و نهاد حاکمیت
و نظارتی طبقهبندیشااده اساات که هرکدام از این بخشهای مذکور دارای تعاریف ،وظایف و همچنین تعامالت متقابل در قالب
محدودیتها و مشااوقها میباشااند .کارکردهای تعریفشااده در این طرح به میزان قابلتوجهی رفتار رقابتی را تقویت کرده و از
قدرت انحصاااری فعاالن بازار میکاهد .نتایج مدل تدوینشااده جهت نزدیک شاادن به دنیای واقع به خبرگان بازار ارائه و نظرات
آنها دریافت شد .با توجه به تعارض منافع مابین صنایع پاییندستی (خریدار خرد) و صنایع باالدستی (تولیدکننده عمده) در پانل
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خبرگان اجماعی روی مدل ارائهشده حاصل نشد ،به دلیل قدرت باالی چانهزنی و حمایت سیاسی تولیدکنندگان فلزات اساسی در
ایران ،امکان پیاده سازی مکانیزمهای بازار که رفتار آنها را محدود کند ،ب سیار د شوار ا ست و تمایل به هیچ نظام رگوالتوری در
بازار ندارند و از طرف دیگر بخش خ صو صی به دلیل ضعف مالی و قدرت چانهزنی پایین در عمل توانایی تأثیرگذاری در بازار را
ندارند.
تنظیم مقررات با اسااتفاده از ابرازهای قیمت ،مقدار ،ورود و خروج و نظام انگیزشاای اقدام به تعدیل رفتارها و هدایت آنها به س امت
رفاه اجتماعی می نماید .صنایع مس ،آلومینیوم و فوالد در ک شور ما از ساختار انح صاری برخوردار بوده و بازار با عدم کارایی مواجه
است ،به همین منظور طبق مدلهای متعارف رگوالتوری در دو بخش قیمتگذاری و کنترل مقدار تولید در این بخش به مدلسازی
پرداختهایم.
در رابطه با قیمتگذاری ،به دلیل اینکه قیمت پایه فلزات مورد بررساای در این تحقیق متأثر از قیمتهای جهانی میباشااند و از
طرف دیگر بازارها به صورت انح صاری اداره می شود ،با ا ستفاده از مدل قیمتگذاری در شرایط اطالعات محدود ،بهمنظور حفظ
حقوق مصرفکنندگان و انگیزه تولیدکنندگان ،ضرایب تعدیلی با توجه به ساختار اقتصادی داخل کشور به قیمت پایه جهانی این
مح صوالت ا ضافه گردید .با توجه به نقش پررنگ سرمایه و ارز در این صنایع ابتدا نو سانات مربوط به شاخصهای نرخ ارز ،نرخ
تورم و قیمتهای جهانی به مدل اضافه گردید .در ادامه میزان رانت اقتصادی تولیدکنندگان بهعنوان ضریبی منفی در مدل لحاظ
گردید و نهایتاً شاااخصهای رقابتپذ یری جهانی و تمرکز بازار در جهت سااوق دادن رفتار طرفین بازار به رقابت کامل در رابطه
گنجانده شد .مقایسه تطبیقی دو سناریو پیشنهادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و مدل پیشنهادی این تحقیق ،از کانال تخمین
زیان ناشی از انحصار در حاالت قیمتی متفاوت صورت پذیرفته است .در صنعت مس متوسط زیان ناشی از انحصار که در حالت
اولیه در سال  1396مقدار  2096میلیارد ریال در سال بوده است ،پس از اعمال سیاست قیمتگذاری بهطور متوسط به میزان 89
میلیارد ریال کاهش یافتهاست .تغییریافته است .همچنین در صنایع فوالد و آلومینیوم به ترتیب بهطور متوسط ساالنه  880و 416
میلیارد ریال سااود اجتماعی ناشاای از قیمتگذاری بهینه حاصاال میشااود که میتوان با بهرهگیری از این منابع مالی عالوه بر
توانمند سازی بخش خ صو صی در این صنایع ،سرمایهگذاریهای الزم در زمینه تحقیق و تو سعه بهمنظور افزایش بهرهوری و
کارایی صورت پذیرد.
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نتایج برآورد نشان از حذف کامل زیان ناشی از انحصار در بازارهای فوالد و آلومینیوم و کاهش چشمگیر این زیان در صنعت مس
میدهد .بهطور متوسط سالیانه در صنایع آلومینیوم و فوالد  803و  880میلیارد ریال سود اجتماعی نا شی از قیمتگذاری بهینه حاصل
میشود.

در زمینه کنترل مقدار تولید نیز با در نظر گرفتن ممنوعیت عدم عرضااه محصااوالت و الزامات قانونی موجود در قانون تسااهیل
رقابت و منع انح صار و همچنین ت صویب ا سا سنامه نهاد تنظیمگر بخ شی در اقت صاد ،پی شنهاد به ت شکیل نهاد تنظیمگر صنایع و
مح صوالت معدنی گردید .ایجاد چنین نهادی عالوه بر انجام وظایف رگوالتوری ،موجب ت سریع فرآیندهای ر سیدگی و پیگیری
موارد مطروحه در این بازارها خواهد شد.
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پ دستای
پیوست ( :)1شرکتهای حاضر در بازار بورس کاال و فعال در زمینه مس طی دوره زمانی 1395 -1388
سال

1389

1388

1391

1390

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

90.66

507145

92.5580
5

474996

88.1025
3

صنایع مس شهید باهنر

35337

38888

8.96

34682

6.32

30967

5.74

مجتمع معادن مس تکنار

142

37

0.008

354

0.06

522

0.09

صنایع تولیدی دنیای مس
کاشان

1040

0.2237

1600

0.36

2940

0.53

18375

3.40

صنایع مس کاوه

100

0.01969

-

-

-

-

1870

گروه صنایع کابل سازی
افق البرز

-

-

-

-

2680

راد کابل شمال پارس

-

-

-

-

120

مس کاران

-

-

بازیافت فلزات غیر آهنی
رفسنجان
مجموب

80
507823

سال

6.95769
1
0.02795
9

0.01575
2
100

0.48912
2
0.02190
1

11150
120

0.34684
9
2.06810
8
0.02225
8
0.21144
8

-

-

-

-

1140

-

-

-

-

-

-

433916

100

547921

100

539140

100

1393

1392

1395

1394

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

صنایع مس شهید باهنر

29715

4.65

33488

2.66

29988

2.21

33991

0.30

مجتمع معادن مس تکنار

1180

0.18

807

0.06

691

0.05

902

0.008

صنایع تولیدی دنیای مس
کاشان

14265

2.23

13140

1.04

13225

0.97

10270

0.09
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0.44841
6
0.54876
1

صنایع مس کاوه

2860

گروه صنایع کابل سازی
افق البرز

3500

گیل راد شمال

-

-

مجموب

637800

100

0.16221
3
0.21310
3
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40

0.00295
5

40

0.00035
7

-

-

-

-

-

-

-

-

4875

1257609

100

1353444

100

11194948

2040
2680

0.04354
6
100

پیوست ( :)2لیست سهامداران عمده شرکتهای بزرگ صنعت مس
شرکت صنایع مس شهید باهنر

شرکت ملی صنایع مس ایران
نام سهامدار

درصد مالکیت

نام سهامدار

درصد مالکیت

سهام عدالت

36.93

شرکت سرمایهگذاری صدر تأمین

78.2

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

12.05

شرکت فرآوردههای نسوز ایران

0

موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران

5.97

شرکت لعابیران

0

شرکت سرمایهگذاری صدر تأمین (سهامی عام)

5.78

شرکت معدنی امالح ایران

0

شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

5.76

شرکت صنایع خاک چینی

0

بانک ملت

5.74

سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

21.8

بانک تجارت

2.46

صندوق بازنشستگی کشوری

1.91

شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان

1.82

بانک رفاه کارگران

1.63

شرکت سرمایهگذاری آتیه اندیشان مس

1.13

صندوق سرمایهگذاری گنجینه آرمان شهر

1.07

سایر

1.74
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مجتمع معادن مس تکنار
نام سهامدار

درصد مالکیت

صندوق بازنشستگی کشوری

40

شرکت صدر معادن ایرانیان

20

شرکت سرمایهگذاری آتیه صباء

0.7

شرکت ارتباط گستر دانیال

16.8

شرکت آتیه مداران

8

شرکت الماس ایرانیان کیش

2.9

سایر سهامداران

11.6

جمع

100

پیوست ( :)3شرکتهای حاضر در بازار بورس کاال و فعال در زمینه آلومینیوم طی دوره زمانی 1395 -1388
سال

1389

1388

1391

1390

نام شرکت /مشخصات
بازاری

میزان تولید
(تن)

سهم بازار
()%

میزان تولید
(تن)

سهم بازار
()%

میزان تولید
(تن)

سهم بازار
()%

میزان تولید
(تن)

سهم بازار
()%

آلومتک

13847

5.79

9574

2.83

3199

0.78

2084

0.66

آلومینیوم ایران

166846

69.87

178194

52.78

174815

42.64

180097

57.28

آلومراد

10923

4.57

7370

2.18

3554

0.86

3329

1.05

نورد و قطعات آلمینیوم

13083

5.47

14248

4.22

12147

2.96

12674

4.03

آلومینیوم المهدی

34090

14.30

122520

36.29

91780

22.38

64830

20.66

هرمزال

-

-

5700

1.68

124430

30.35

51370

16.33

مجموب

238849

100

337606

100

409925

100

314384

100
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سال

1393

1392

1395

1394

نام شرکت /مشخصات
بازاری

میزان تولید
(تن)

سهم بازار
()%

میزان تولید
(تن)

سهم بازار
()%

میزان تولید
(تن)

سهم بازار
()%

میزان تولید
(تن)

سهم بازار
()%

آلومتک

1326

0.4

2474

1.02

3148

1.41

1872

0.1

آلومینیوم ایران

177508

62.06

182014

75.42

182159

82.16

1182666

96.60

آلومراد

3264

1.14

6615

2.74

6297

2.84

10191

0.8

نورد و قطعات آلمینیوم

13611

4.75

12991

5.38

11758

5.30

13480

1.10

آلومینیوم المهدی

1660

0.5

820

0.3

800

0.3

4460

0.3

هرمزال

88640

30.99

36400

15.08

117140

7.73

10400

0.8

نگین گلپایگان

-

-

-

-

60

0

1080

0

ذوب گلپایگان

-

-

-

-

340

0.1

100

0

مجموب

286009

100

241314

100

221702

100

1224249

100

پیوست ( :)4لیست سهام داران عمده شرکتهای بزرگ صنعت آلومینیوم
شرکت آلومتک
نام سهامدار

شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)
درصد

نام سهامدار

درصد مالکیت

شرکت سرمایهگذاری ملی ایران

28

شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت

30

شرکت بازرگانی بینالمللی پویا غرب

30

شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان

19.96

سهامداران موسس و شرکت پیشگام صنایع
آلومینیوم
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

مالکیت

13
11

موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی
کارکنان فوالد
شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران
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19.54
15.15
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18

سایر
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سندیکای صنعت برق ایران

سازمان خصوصی سازی-وکالتی

1.86

سایر

13.49

شرکت آلومینیوم المهدی
نام سهامدار

درصد مالکیت

شرکت فروآلیاژ گنو

-

شرکت توسعه معادن جنوب

-

شرکت نوین آلیاژ سمنان

-

شرکت معادن بافق

-

شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر

-

پیوست ( :)5شرکتهای حاضر در بازار بورس کاال و فعال در زمینه فوالد طی دوره زمانی 1395 -1388
نام شرکت

میزان تولید (تن)

سهم بازار ()%

کاویان

249050

1.92

خراسان

1101111

8.50

آلیاژی ایران

247223

1.90

مبارکه اصفهان

4872000

37.62

نورد و قطعات فوالدی

135658

1.04

ذوبآهن اصفهان

2514036

19.4

آلیاژی یزد

109734

0.84

واردات

477450

3.68

نورد و لوله اهواز

73720

0.56

گروه ملی صنعتی فوالد ایران

50980

0.39

پرشین صنعت خاورمیانه

20

0.0001

تولیدی فوالد سپید فراب کویر

1360

0.01
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فوالد آذربایجان

338010

2.61

فوالد خوزستان

2565708

19.81

فوالد امیرکبیر کاشان

97033

0.74

فوالد افزار سپاهان

116641

0.90

سال 1389
نام شرکت

میزان تولید (تن)

سهم بازار ()%

کاویان

264800

1.66

خراسان

1323469

8.34

آلیاژی ایران

255736

1.61

مبارکه اصفهان

5367000

33.83

نورد و قطعات فوالدی

161575

1.018

ذوبآهن اصفهان

2824849

17.80

آلیاژی یزد

15300

0.096

واردات

10500

0.066

نورد فوالد کرمانشاه

7700

0.048

نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد

325800

2.05

نورد آریان فوالد

57050

0.35

مجتمع کارخانجات فوالد نطنز

208300

1.31

مجتمع فوالد گیالن

34620

0.21

مجتمع فوالد آریا ذوب

4400

0.027

گروه ملی صنعتی فوالد ایران

867760

5.47

فوالد قزوین

3300

0.020

فوالد غرب آسیا

33200

0.20
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فوالد سیادن ابهر

30040

0.18

تولیدی فوالد سپید فراب کویر

197560

1.24

ذوب روی اصفهان

220

0.001

فوالد اکسین خوزستان

42900

0.27

فوالد البرز تاکستان

2420

0.015

فوالد امیرکبیرخزر

18700

0.11

فوالد آذربایجان

338800

2.13

فوالد بناب

75240

0.47

فوالد پارس آرمان شفق

3300

0.02

فوالد خرم آباد

16500

0.10

فوالد خوزستان

3024262

19.06

فوالد امیرکبیر کاشان

158714

1.00

فوالد افزار سپاهان

187938

1.18

سال 1390
نام شرکت

میزان تولید (تن)

سهم بازار ()%

کاویان

407755

2.34

خراسان

1897636

10.90

آلیاژی ایران

288072

1.66

مبارکه اصفهان

5557000

31.93

نورد و قطعات فوالدی

180482

1.04

کاوه کیش

91539

0.53

ذوبآهن اصفهان

2634321

15.14

آلیاژی یزد

19233

0.11
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نورد فوالد گیالن

57450

0.33

نورد فوالد کرمانشاه

117430

0.67

نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد

621590

3.57

نورد آریان فوالد

219100

1.26

مجتمع کارخانجات فوالد نطنز

828960

4.76

مجتمع فوالد آریا ذوب

10010

0.06

مجتمع فوالد الیگودرز

11220

0.06

مجتمع جهان فوالد غرب

66500

0.38

گروه ملی صنعتی فوالد ایران

136950

0.79

فوالد کرمان

4400

0.03

فوالد میبد

14000

0.08

فوالد قزوین

3300

0.02

فوالد غرب آسیا

14200

0.08

فوالد سیادن ابهر

114400

0.66

تولیدی فوالد سپید فراب کویر

249780

1.44

ذوبآهن ارومیه

34100

0.20

راهیابی صنعت فوالد

6500

0.04

صنایع فوالد کوهپایه

990

0.01

فوالد اکسین خوزستان

8660

0.05

فوالد البرز تاکستان

21340

0.12

فوالد امیرکبیرخزر

21800

0.13

فوالد بناب

17820

0.10

فوالد پارس آرمان شفق

3300

0.02
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فوالد خوزستان

3347940

19.24

فوالد امیرکبیر کاشان

194776

1.12

فوالد افزار سپاهان

200318

1.15

سال 1391
نام شرکت

میزان تولید (تن)

سهم بازار ()%

ارفع

522092

2.60

کاویان

198176

0.99

هرمزگان جنوب

1689547

8.43

خراسان

1679291

8.38

آلیاژی ایران

327600

1.63

مبارکه اصفهان

5918000

29.52

نورد و قطعات فوالدی

187198

0.93

کاوه کیش

768868

3.83

ذوبآهن اصفهان

2396943

11.95

آلیاژی یزد

19886

0.10

نورد و لوله صفا طوس

2200

0.01

نورد فوالد گیالن

118400

0.59

نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد

147600

0.74

نورد آریان فوالد

733382

3.66

نورد ایوان غرب

231183

1.15

مجتمع کارخانجات فوالد نطنز

940144

4.69

مجتمع فوالد صنعت بناب

1100

0.01

مجتمع فوالد آریا ذوب

25740

0.13
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مجتمع جهان فوالد غرب

27200

0.14

گروه ملی صنعتی فوالد ایران

9200

0.05

فوالد کرمان

1100

0.01

پرشین فوالد آریا

1320

0.01

تولیدی فوالد سپید فراب کویر

141500

0.71

ذوبآهن سیرجان

43120

0.22

راهیابی صنعت فوالد

3000

0.01

صدر فوالد

14080

0.07

صنایع فوالد کوهپایه

1320

0.01

فوالد اصفهان

18900

0.09

فوالد اکسین خوزستان

3091

0.02

فوالد امیرکبیرخزر

6960

0.03

فوالد آذربایجان

91170

0.45

فوالد خوزستان

3495082

17.43

فوالد امیرکبیر کاشان

126193

0.63

فوالد افزار سپاهان

159999

0.80

سال 1392
نام شرکت

میزان تولید (تن)

سهم بازار ()%

ارفع

1106382

5.02

کاویان

167358

0.76

هرمزگان جنوب

2584497

11.72

خراسان

1784923

8.10

آلیاژی ایران

361648

1.64
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مبارکه اصفهان

5962

27.04

نورد و قطعات فوالدی

206396

0.94

کاوه کیش

1165207

5.28

ذوبآهن اصفهان

2343963

10.63

آلیاژی یزد

23495

0.11

نورد و لوله صفا طوس

6380

0.03

نورد فوالد گیالن

105600

0.48

نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد

483610

2.19

نورد آریان فوالد

550000

2.49

نورد ایوان غرب

162100

0.74

مجتمع کارخانجات فوالد نطنز

231574

1.05

مجتمع فوالد ظفر بناب

17850

0.08

مجتمع فوالد صنعت بناب

107100

0.49

مجتمع فوالد آریا ذوب

55000

0.25

مجتمع جهان فوالد غرب

33640

0.15

گروه ملی صنعتی فوالد ایران

93390

0.42

آذر فوالد امین

1100

0.00

پرشین فوالد آریا

8140

0.04

تولیدی فوالد سپید فراب کویر

43780

0.20

ذوبآهن سیرجان

60500

0.27

صبا فوالد زاگرس

5500

0.02

صدر فوالد

3740

0.02

صنایع فوالد کوهپایه

3960

0.02
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فوالد اصفهان

159200

0.72

فوالد امیرکبیرخزر

13768

0.06

فوالد آذربایجان

152160

0.69

فوالد توس حجت

1050

0.00

فوالد خرم آباد

2200

0.01

فوالد خوزستان

3551619

16.11

فوالد امیرکبیر کاشان

281074

1.27

فوالد افزار سپاهان

208452

0.95

سال 1393
نام شرکت

میزان تولید (تن)

سهم بازار ()%

ارفع

1411927

6.62

کاویان

295682

1.39

هرمزگان جنوب

2848570

13.35

خراسان

1808770

8.48

آلیاژی ایران

385418

1.81

مبارکه اصفهان

5845000

27.40

نورد و قطعات فوالدی

193427

0.91

کاوه کیش

1401766

6.57

ذوبآهن اصفهان

2536695

11.89

آلیاژی یزد

35013

0.16

نورد و لوله صفا طوس

880

0.00

نورد فوالد گیالن

16600

0.08

نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد

162750

0.76
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نورد آریان فوالد

17800

0.08

نورد ایوان غرب

69800

0.33

مجتمع فوالد ظفر بناب

17570

0.08

مجتمع فوالد صنعت بناب

34300

0.16

مجتمع جهان فوالد غرب

12220

0.06

گروه ملی صنعتی فوالد ایران

10054

0.05

فوالد کرمان

5280

0.02

پرشین فوالد آریا

7040

0.03

تولیدی فوالد سپید فراب کویر

194480

0.91

راهیابی صنعت فوالد

1100

0.01

شرکت صنایع فوالد کاوه تیکمه داش

2200

0.01

صبا فوالد زاگرس

4400

0.02

صدر فوالد

3520

0.02

فوالد ارگ تبریز

2200

0.01

فوالد امیرکبیرخزر

7040

0.03

فوالد آذربایجان

60360

0.28

فوالد خرم آباد

880

0.00

فوالد خوزستان

3458871

16.21

فوالد امیرکبیر کاشان

279915

1.31

فوالد افزار سپاهان

201369

0.94

سال 1394
نام شرکت

میزان تولید (تن)

سهم بازار ()%

ارفع

1306410

6.22
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کاویان

296712

1.41

هرمزگان جنوب

2595343

12.36

خراسان

1750389

8.33

آلیاژی ایران

299598

1.43

مبارکه اصفهان

7069000

33.66

نورد و قطعات فوالدی

198759

0.95

کاوه کیش

1128017

5.37

ذوبآهن اصفهان

2149886

10.24

آلیاژی یزد

16426

0.08

نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد

14600

0.07

آذر فوالد امین

2700

0.01

پرشین فوالد آریا

6600

0.03

تولیدی فوالد سپید فراب کویر

79640

0.38

فوالد ارگ تبریز

1100

0.01

فوالد آذربایجان

5120

0.02

فوالد خوزستان

3438496

16.37

فوالد امیرکبیر کاشان

419255

2.00

فوالد افزار سپاهان

225118

1.07

سال 1395
نام شرکت

میزان تولید (تن)

سهم بازار ()%

ارفع

1586278

7.06

کاویان

163917

0.73

هرمزگان جنوب

2604643

11.59
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خراسان

2226771

9.91

آلیاژی ایران

400262

1.78

مبارکه اصفهان

7328000

32.60

نورد و قطعات فوالدی

212355

0.94

کاوه کیش

1642933

7.31

ذوبآهن اصفهان

2033481

9.05

آلیاژی یزد

18100

0.08

فوالد خوزستان

3599688

16.01

فوالد امیرکبیر کاشان

459225

2.04

فوالد افزار سپاهان

204459

0.91

جمع

22480112

100

پیوست ( :)6لیست سهام داران عمده شرکتهای بزرگ صنعت فوالد
شرکت فوالد مبارکه اصفهان
نام سهامدار

درصد مالکیت

شرکت سرمایهگذاری استانی

30.19

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

17.20

شرکت سرمایهگذاری صدر تأمین (سهامی عام)

9.59

بانک رفاه کارگران

4.22

بانک تجارت

2.75

مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

1.79

شرکت مدیریت سرمایهگذاری امید

1.69

صندوق بازنشستگی کشوری

1.60

صندوق سرمایهگذاری گنجینه آرمان شهر

0.85

150

بررسی و ارزیابی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع باالدستی و مقرراتگذاری
برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان انحصاری

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

سازمان تأمین اجتماعی

0.80

سازمان بیمه سالمت ایران

0.80

سهام ترجیحی کارکنان

0.28

سایر سهامداران

28.81

شرکت ذوبآهن اصفهان
نام سهامدار

درصد مالکیت

سازمان تامین اجتماعی

56

سایر سهامداران

18.4

موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد

16.7

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)

5.1

سازمان خصوصی سازی (ترجیحی)

3.8

شرکت فوالد خوزستان
نام سهامدار

درصد مالکیت

شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان

50.5

شرکت سرمایهگذاری (سهام عدالت) استان کرمانشاه

1

شرکت سرمایهگذاری (سهام عدالت) استان سیستان و بلوچستان

1.09

شرکت سرمایهگذاری (سهام عدالت) آذربایجان غربی

1.13

شرکت سرمایهگذاری (سهام عدالت) استان گیالن

1.31

شرکت سرمایهگذاری (سهام عدالت) استان کرمان

1.42

شرکت سرمایهگذاری (سهام عدالت) استان مازندران

1.45

شرکت سرمایهگذاری (سهام عدالت) استان آذربایجان شرقی

1.56

شرکت سرمایهگذاری (سهام عدالت) استان خوزستان

1.84

شرکت سرمایهگذاری (سهام عدالت) استان اصفهان

1.88
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شرکت سرمایهگذاری (سهام عدالت) استان فارس

2.07

شرکت سرمایهگذاری (سهام عدالت) استان خراسان رضوی

2.44

شرکت سرمایهگذاری (سهام عدالت) استان تهران

3.05

شرکت های سرمایهگذاری استانی (سهام عدالت) زیر یک درصد

9.77

سازمان تامین اجتماعی

2.8

سازمان بازنشستگی کشوری

3.6

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسل

1.2

صندوق بازنشستگی ،وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها

1.53

بانک رفاه کارگران

1.07

سایر

9.29
مجتمع فوالد خراسان

نام سهامدار

درصد مالکیت

موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر

51.44

شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات

29.15

موسسه صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فوالد

14.44

بانک کشاورزی

1.92

سایر

3.05
فوالد هرمزگان جنوب

نام سهامدار

درصد مالکیت

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

96

صندوق سرمایهگذاری گنجینه آرمان شهر

2

شرکت معدنی و صنعتی فوالد سنگ مبارکه اصفهان

1

شرکت توکاریل

0.6
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شرکت سرمایهگذاری وتوسعه گل گهر

0.2

سایر سهامداران

0.6
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پیوست ( :)7حاضران در پانل تخصصی خبرگان

آقای مهندس حق بیان؛ نماینده محترم انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران
آقای مهندس معتضدی؛ نماینده محترم انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران
آقای مهندس یعقوبی؛ نماینده محترم شرکت بورس کاالی ایران
آقای مهندس اسالمیان؛ نماینده محترم شرکت تولیدی دنیای مس کاشان
آقای مهندس حیدر زاده؛ نماینده محترم شرکت صنایع مس شهید باهنر
آقای مهندس کالهی؛ مدیرعامل محترم شرکت سیم و کابل ابهر
آقای مهندس بازارنوی؛ معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران
آقای مهندس سعید؛ مدیر محترم فروش و بازاریابی شرکت ملی صنایع مس ایران
آقای مهندس تقی پور؛ نماینده محترم دفتر صنایع فلزی و لوازمخانگی
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پیوست ( :)8تصویر نامه سناریو قیمتی پیشنهاد شده توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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