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 "بد؟ یاانحصار؛ خوب "

 یرانا یرشد و توسعه اقتصاد یتجهت بهبود وضع انحصار هاییاستاز س استفاده

 

 

 خالصه مدیریتی

و کم نقش مخربی بر وضعیت اقتصادی کشورها دارد که انحصار ست انظرات بر این بودهدر گذشته، عموماً 

های مهم در تسهیل ار و ایجاد رقابت را از سیاستحذف انحصسوی پردازانی که حرکت به اند نظریهنبوده

نظریاتی دیگر، برداشت نوینی از انحصار را ارائه نمود که بر اساس اما ظهور اند. دانستههای اقتصادی فعالیت

کارگیری آن تنظیم نمود ههایی را در جهت بتوان سیاستآن، انحصار لزوما یک ابزار مخرب نیست، بلکه می

ق موجبات رونق صنایع، ارتقا جایگاه جهانی و نهایتا رشد و پیشرفت یک کشور را فراهم آورد. به و از این طری

های آن است. چرا که این شناخت، زمینه این منظور اولین گام، شناخت کامل وضعیت اقتصادی و نقض

دهد که عات نشان میمطالآورد. در کشور ایران های اعمال انحصار را فراهم میها و زمینهشناسایی اولویت

های مختلف بخش دولتی از جانبه و انحصار دولت است و حمایتبخش عظیمی از اقتصاد تحت کنترل همه

ها و وجود قوانین ضد انحصار، ادامه دارد. این وضعیت عالوه انحصارهای ایجاد شده، علی رغم ناکارآمدی آن

دهد که های مولد است، نشان میای الزم از بخشهبر اینکه حاکی از نادیده گرفتن قوانین و عدم حمایت

تواند با رویکردهای سیاستی خود و بکارگیری جایگاه دولت و حدود عملکرد آن مشخص نیست. آیا دولت می

ابزارهای انحصاری کارآمد، نقش مفیدی را ایفا نماید؟ پاسخ مثبت است؛ و تجربه کشورهای مختلف جهان در 
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...  پاسخ است. مشاهده تاریخ توسعه کشورهایی چون کره جنوبی، چین، ژاپن و این حوزه، گواه درستی این

نمایانگر آن است که رشد بسیاری از صنایع و محصوالت در گرو اعمال رویکردهای انحصاری بوده است. این 

اص های مختلف توسعه، انحصار صنایع خکشورها با توجه به مبانی نظری مبتنی بر سود انحصاری، در برنامه

هایی را در پیش های فکری، فعالیترا مد نظر قرار دادند؛ همچنین با حمایت از تحقیق و توسعه و مالکیت

در مورد المللی شده است. اند که منجر به ارتقا وضعیت داخلی و نیز افزایش توان رقابتی در سطح بینگرفته

در اقتصاد است که آن را به یک تی بخش دولکشور ایران، مشاهده وضعیت موجود، نمایانگر نقش پررنگ 

منفی نسبت به انحصار و اثرات  هاینگرشموجی از  و به موجب آن اقتصاد رانتی و انحصاری تبدیل نموده

مواجه پیشرفته ای و فناوری ، با این وجود الزمه کشوری که با کمبود منابع سرمایهبه جریان افتاده استآن 

در سطح  پذیریتقویت قدرت رقابت جامعه و ایجاد رشد و ن منافعدر جهت تامیاست، دخالت موثر دولت 

های عملکرد رویکردهای مختلف اعمال انحصار، منشا و حوزه ابتدا باید. با توجه به این موضوع است جهانی

های اساسی صورت پذیرد، چرا که بازنگریدر حوزه قوانین و مقررات  ؛ سپسمورد ارزیابی قرار گیرد ،هر یک

ها یا بر ضد انحصار هستند و یا در صورت دهد که غالب آناسناد و قوانین حوزه انحصار نشان می مطالعه

اند. همچنین در حوزه مالکیت فکری موافقت با انحصار، جایگاه دقیق اختیارات بخش دولتی را مشخص نکرده

تری است که در آن حقوق ملشوند، نیاز به وجود قوانین کاکه امروزه یکی از عوامل پیشرفت جوامع تلقی می

های سیاستی مد نظر قرار گیرد. همگام با این روند نیز رویکردهایی چون شناسایی و تامین مالی و حمایت

ای، مالیاتی و تجاری کارآمد و شناسایی های تعرفههای مولد، اعمال سیاستبندی صنایع و حوزهاولویت

های ها و برنامهتوان سیاستها میست که با تکیه بر آنها، محورهایی ابازارهای خارجی و نیازهای آن

 ریزی نمود.هدفمندی را پایه
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 مقدمه

ای خود هایی هستند که در جهت ارتقا رشد اقتصادی و پیشرفت توسعهکشورها همواره به دنبال سیاست

خت نوع بازار و عملکرد ریزی راهبردی جهت اجرای آنها، شناها و برنامهبکار گیرند. برای تنظیم این سیاست

های مختلفی ارائه ای برخوردار است. به لحاظ مفاهیم نظری مرتبط با این موضوع، دیدگاهآن از اهمیت ویژه

کنند که دخالت دولت در اقتصاد باید پردازانی که به ماهیت رقابتی بازار معتقدند، بیان میشده است. نظریه

شود و قدرت وی برای ضور دولت انگیزه بخش خصوصی زایل می، چرا که با حکاهش یابدبه حداقل ممکن 

رود. این گروه با تاکید بر نظام بازار آزاد، جانبه دولت از بین میتولید پویا و با کیفیت، تحت تاثیر حضور همه

حل برقراری تعادل اقتصادی دانسته و انحصار را عاملی مخرب بر وضعیت اقتصادی تلقی ایجاد رقابت را راه

کننده یک کشور، تنظیمترین بخش کنند. گروه دیگری از صاحبنظران، جایگاه دولت را به عنوان اصلییم

نمایند که اگر بخش دولتی حضور موثر نداشته باشد، به دلیل موانع تولیدی و دانسته و بیان می حائذ اهمیت

کارآمدی داشته باشد، لذا پس  تواند فعالیت تولیدیتولیدکنندگان، بخش غیر دولتی نمی پیش رویسیاستی 

دهد که اگر دخالت دولت شود. مشاهده تجربیات کشورها نیز نشان میاز مدتی از مسیر اصلی خود خارج می

و بنا به نوع سیاست انحصاری منتخب و  گذاردمیجای  ریزی شده باشد، اثرات مثبتی برهدفمند و برنامه

این  خواهد داشت.ری در پیشرفت اقتصادی کشورها نقش چشمگیاعمال درست انحصار، وضعیت کشور، 

نقش تعریف ثابتی ندارد و بسته به چگونگی حضور دولت، متفاوت است. در بعضی مواقع انحصار شکل گرفته 

ها و ارائه راهبردهای قانونی و دیگر با وضع قوانین، حمایت مواقعدر  ستقیما ناشی از اراده دولت است وم

 ، به عنوان یکی از کشورهای در حالنیز ایران در همین راستا، کشور نماید.می شفاهی نقش خود را ایفا

 های موثر در جهت ارتقا سطح کشور است. بررسی وضعیت کشور و مطالعاتتوسعه به دنبال برداشتن گام

دهد که بخش اعظمی از اقتصاد تحت کنترل و نشان می های تولیدیو بخش انجام شده در حوزه صنایع

منجر به  شده،گیر بخش دولتی و حوزه عملکرد آن ها و فسادهایی که گریباندولت است و انبوه رانت حمایت

حال حاصل از ورود آن گردیده است. وری ناکارایی و عدم بهرهنگرشی منفی نسبت به دخالت دولت و  ایجاد

تخصصی، این نیاز احساس  عدم وجود تکنولوژی پیشرفته و عدم وجود صنایع با توجه به کمبود منابع،آنکه 

هایی از اقتصاد را جهت ایجاد رشد، توامندسازی گیری، بخششود که دولت به عنوان قطب اصلی تصمیممی

است که  الزم المللی ارتقا دهد. با توجه به این موضوعکشور و تقویت قدرت رقابت پذیری آن در عرصه بین

ی عملکرد هر یک مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین در هاو حوزه یکردهای مختلف اعمال انحصار، منشأرو

نقش  تراصالحات الزم جهت تعیین دقیق است، هادهی سیاستعامل اصلی شکلکه حوزه قوانین و مقررات 

قرار گیرد. لذا گزارش پیش رو قصد دارد با بررسی انواع  کاربردیریزی تواند راهکاری برای برنامهدولت، می
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ی تا با توجه به وضعیت فعلی کشور، رویکردهاهای هر یک بپردازد جایگاه و چالشبی جوانب، ارزیاانحصار، به 

 های انحصاری ارائه نماید.از سیاست کلی در جهت استفاده درست و موثر

 مفاهیم انحصار  -1

 تعریف کلی انحصار -1-1

ها و )کاالها، زیرساخت کل بازار یابد که بتواند همه یا نزدیک بهای گسترش هنگامی که یک صنعت به اندازه

مفهوم اقتصادی انحصار بر تعداد و اندازه گیرد. منابع( را در اختیار داشته باشد، وضعیت انحصاری شکل می

ها بزرگتر باشد های یک صنعت کمتر و اندازه این بنگاههای یک صنعت متمرکز است. هرچه تعداد بنگاهبنگاه

 خواهد بود.ته باشند، قدرت انحصاری موجود در آن صنعت بیشتر داشرا و سهم بیشتری از بازار 

 های زیر است: لفهمودارای  حداقلیک وضعیت انحصاری 

  حداکثرسازی سود 

در وضعیت انحصاری، تولیدکننده به دنبال حداکثرسازی سود است و از ابزار تنظیم قیمت برای 

صارگر قیمت را باالتر از هزینه نهایی تولید نماید. به این صورت که انحدستیابی به آن استفاده می

 گیرد.خود در نظر می

 کنندگی قیمتتعیین 

 به دلیل وجود وضعیت انحصاری و کنترل بر بازار، تعیین قیمت نیز بر عهده انحصارگر خواهد بود.

 موانع باالی ورود 

سایر موارد،  ن خاص وهای ناشی از مقیاس، قوانیبه دالیلی چون انحصار یک منبع خاص، صرفه

 ورود به حوزه انحصار موانع زیادی خواهد داشت. 

 تولیدکننده  وجود یک یا تعداد محدودی 

 تعاریف انواع انحصار  -1-2

گیری متفاوتی دارند. در این ها و دالیل شکلانواع مختلفی از انحصار وجود دارد که هر یک از آنها ویژگی

تر مفهوم انحصار و نقش آن ای برای درک عمیقست تا زمینهاقسمت تعاریف متعدد انحصار گردآوری شده

 در اقتصاد فراهم گردد.
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 1انحصار طبیعی -1-2-1

بزرگ  یبه قدر عیصنا یدر برخ اسیاز مق یناش یدرون هایکه صرفه دهدیرخ م یزمان یعیطب انحصار

  نیحالت رقابت به مرور از ب نی. در ادینما نیکل بازار را تام یباشند که تنها آن صنعت قادر باشد تقاضا

 یعیباشد. در انحصار طب ابتانحصار، کارآمدتر از وجود رق لیتشک یو لذا ممکن است به لحاظ اقتصاد رودیم

از بازده حاصل  شیب تواندینم گرید هایاز بنگاه یبیترک چیاست که ه ایخدمات به گونه ایکاال  "تیماه"

بنگاه  یاز تابع تکنولوژ یناش داریپا دیتول نیانجام دهد. ا ترینییپا هنیرا با صرف هز دیو تول جادیشده را ا

 . کندیفراهم م شود،یصنعت نم یمحصوالت را که باعث جذب رقبا متیقو  ریثابت از مقاد یاست و تعادل

 انحصار دولتی -1-2-2

 شوند:بندی میدر دو گروه طبقهانحصارهای دولتی 

 2انحصار حوزه دولت 

در این حالت، وضعیت  گیرد.ای خاص را در دست میاختیار حوزه منحصرا ،که دولتوضعیتی است 

 شود.انحصاری بنگاه تحت اختیار مستقیم دولت حفظ می

 3انحصار اعطای دولت 

، وضعیتگردد. در این  حمایتباشد یا توسط دولت  پشتوانه دولتبه معنای انحصاری است که به  

دهد که تنها تولیدکننده بازار باشند و از بنگاه اقتصادی اجازه میدولت به یک یا تعداد بسیار کمی 

  ها از آنان حمایت ها، حق امتیازهای انحصاری و یارانهها، سهمیهتعرفهمجوزهای دولتی،  طریق

 نماید. می

 4انحصار دو جانبه -1-2-3

جود داشته باشند. در سطح آید که تنها دو عرضه کننده در بازار وانحصار دوجانبه زمانی به وجود می 

 .(2015، 5)پرلوفهستنددر چنین وضعیتی  ایرباس تولید هواپیماهای تجاری بویینگ و جهانی،

 

                                           
1 Natural Monopoly 
2 Governmental Monopoly 
3 Government-Granted Monopoly 
4 Duopoly 
5 Perloff(2015) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus
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  1انحصار چندجانبه -1-2-4

اشته باشند. در ایران، ارائه ، در یک بازار حضور دکه چند عرضه کننده گیردشکل میزمانی این نوع انحصار  

ها دارای طور صنعت تولید خودرو، تا مدتبارزی از انحصار چندجانبه است. همین خدمات مخابراتی نمونه

 .(2015)پرلوف،  استچنین وضعیتی بوده 

 2کارتل -1-2-5

با حفظ  ،کنندای خاص فعالیت میکه در حوزه یهایکه گروهی از شرکت شودایجاد مییک کارتل زمانی 

با یکدیگر متحد شده و در مورد تقسیم  ،استقالل حقوقی و مالی و به منظور افزایش سود و تسلط بر بازار

تسلط بر ها . هدف کارتل(1386)شاکری، رسندمیبازار میان خود و حجم تولید و قیمت کاال با هم به توافق 

 است. بازار آن کاال و ایجاد انحصار بازار یک کاالی خاص از طریق تضعیف یا از بین بردن رقابت در

 3تراست -1-2-6

ها با توافق یکدیگر، کنترل بخش نوعی از انحصار است که به موجب آن، تعداد معدودی از بنگاه تراست

در و رقابت میان آنها  هاادغام بنگاه ،تمرکز منابعگیرند. در تراست، اعظمی از بازار یک کاال را در اختیار می

شود که تولید کاال افزایش یافته و قیمت آن کاهش یابد؛ لذا انحصارگران به ص، موجب مییک صنعت خا

 (.2001، 4یابند)ادلرسود اقتصادی عظیمی دست می

 5دامپینگ -1-2-7

به تر از هزینه نهایی، کم یمتیمحصوالت خود را با ق هاشود که بنگاهاین نوع از انحصار زمانی ایجاد می

 رویکرد کلی دامپینگعرضه نمایند. در  کمتر از قیمت داخلیدر خارج از کشور به قیمتی فروش رسانند و یا 

تر از هزینه نهایی و کاهش ذخایر کاال را های ناشی از قیمت پایینبنگاه بر آن است که در کوتاه مدت زیان

ابل توجهی را به سهم عظیم بازار، در بلند مدت سود ق حذف رقبا و در اختیار گرفتنبپذیرد تا از طریق 

 (. 1940، 6دست آورد)کوپمن

                                           
1 Oligopoly 
2 Cartel 
3 Trust 
4 Adler(2001) 
5 Dumping 
6 Koopmans(1940) 
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 آثار آن کلی گیری انحصار و مرورعلل شکل -1-3

 دالیل ایجاد انحصار -1-3-1

 ایجاد انحصار به شرح زیر است:دالیل  تریناصلی

 های درونی ناشی از مقیاسوجود صرفه -1-3-1-1

ها به دالیل حصار طبیعی است. این صرفهگیری انهای ناشی از مقیاس یکی از دالیل اصلی شکلوجود صرفه

 شوند:زیر حاصل می

 های خاص تولیدینیاز به نهاده -

 نیاز به وجود قراردادهای بلند مدت برای خرید عمده مواد اولیه -

 تولید  نیاز به تکنولوژی پیشرفته -

 (2007، 1ای)نیکلسون و اسنیدروجود اثرات شبکه -

های تولید و شروع گذاری قابل توجهی برای تامین زیرساختمایهای آن است که سرویژگی کلی صنایع شبکه

فعالیت تولیدی نیاز دارند به طوری که این عامل توجیهی برای مقیاس انبوه تولید برای یک تولیدکننده 

است. به طور مثال، خدمات عمومی و همگانی و یا رفاهی به دلیل آنکه توسط طیف وسیعی از صنایع و افراد 

گیرند، اهمیت بسیاری به لحاظ تاثیر بر رشد ناخالص داخلی دارند و بسیاری از اده قرار میمورد استف

کنندگان نهایی طرفداران انحصار طبیعی بر این باورند که به وجود آمدن رقابت در این صنایع به ضرر مصرف

کارایی مطلوب های اجتماعی بسیاری به لحاظ کاهش سطح رفاه جامعه و عدم این خدمات است و هزینه

در بسیاری از کشورها خدمات رفاهی عمومی، معموال انحصار (. لذا 2004، 2نماید)براونحاصل می صنعت

 (.2001، 3طبیعی هستند)هال و لیمبرمن

 کنترل منابع -1-3-1-2

دهد تا یکی از منابع قدرت انحصاری، مالکیت یک منبع خاص است که به مالک آن منبع، این قدرت را می

. به طور مثال انحصار تولید آلومینیوم در قیمت کاال را افزایش دهداز دست دادن تقاضاکنندگان،  بدون

                                           
1 Nicholson & Snyder(2007) 
2 Brown(2004) 
3 Hall & Liberman(2001) 
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ها تحت اختیار یک بنگاه خاص قرار گرفت، چرا که آن بنگاه به طور قانونی منبع بوکسیت مورد آمریکا سال

 نیاز برای تولید آلومینیوم را در اختیار داشت.

 ایگزینعدم وجود کاالی ج -1-3-1-3

جایگزین مناسبی وجود نداشته باشد، تولیدکننده به قدرت  ،هنگامی که برای کاالی تولید شده صنعتی

 یابد.انحصاری دست می

 حقوق مالکیت  -1-3-1-4

نماید. حق چاپ و نشر، حق ثبت اختراع و حق قانون در بعضی موارد مجوز انحصاری شدن بازار را ایجاد می

 ین قبیل حقوق هستند.ثبت عناوین تجاری از ا

 عوامل غیر قانونی -1-3-1-5

ممکن است برای انحصاری شدن و از بین بردن رقابت، اقدامات  ،شرکتی که مایل به انحصار یک بازار است

 ، برخی از این اقدامات به شرح زیر است:مختلف غیر قانونی انجام دهد

 تبانی و البی کردن با مقامات دولتی 

 ترها با نرخ بهره پایینز بانکتوانایی وام گرفتن ا 

 تولید انبوه بیشتر جهتبه ابزارهای مالی  غیرقانونی دسترسی 

به طور کلی این نوع عوامل منجر به ایجاد انواع مختلفی از انحصارهای غیر قانونی مانند دامپینگ و تراست 

 شوند. می

 آثار کلی انحصار  -1-3-2

گذارد. از آنجایی که انحصار اثرات مخربی در اقتصاد بر جای میکه  مبنی بر آن استها دیدگاه گروهی از

دهد و بیش از میزان هزینه نهایی خود، از انحصارگر تولید را در وضعیت عدم برابری قیمت و هزینه انجام می

       شود که انحصارگر منتفع ونماید، شکاف بین هزینه و قیمت موجب میکننده دریافت میمصرف

(. تحت این شرایط آثاری چون عدم 1388تاش و فیوضی اختیاری،  متضرر گردد)شهیکی کنندهمصرف

های متعدد، عدم کیفیت کاالی تولیدی، افزایش قیمت کاال، کاهش سطح تخصیص بهینه منابع و ایجاد رانت

ند که منافع های دیگری نیز وجود دارشود. اما دیدگاهکننده ایجاد میتولید و هزینه رفاهی باال برای مصرف

دانند؛ به طور مثال در مواردی که نفع عمومی مطرح است یا هایشان میاقتصادی انحصارها را باالتر از هزینه

 وری باالیی ایجاد نماید، انحصار اثرات مثبتی بر رفاه جامعه خواهد گذاشت.تواند بهرهمی هانوآوری
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 ادبیات نظری -2

 نظام ودر خصوص نظریات میالدی دو گروه از  1920 ا اواخر دههد که تندهنشان میمبانی نظری  بررسی

نظام بازار "و  "رقابت"های برقراری تعادل در آن وجود داشته است. گروه اول برقراری بازار و راهعملکرد 

بازار  دانسته و بر این باور هستند که در تولیدی و تخصیص منابع بازار سیستم هماهنگی کارآمدترینرا  "آزاد

های تنظیم گردد، تخصیص منابع به درستی صورت گرفته و قیمتکه حاکم می 1قابتی به دلیل شرایطیر

هایی دارند اما نقطه . اگرچه این مکاتب با یکدیگر تفاوتشدتر خواهند نزدیک طبیعیهای شده به قیمت

است. این نظریات در  "دحداقل بودن دخالت دولت در اقتصا"و  "وجود بازار رقابتی"مشترک آنان اعتقاد به 

شالوده اصلی تفکر این  و ها، مکتب پولی و مکتب اتریش نمایان استها، نئوکالسیکمکاتب فکری کالسیک

. این گروه های شکست بازار استدهد. گروه دوم شامل نظریهتشکیل می "آزادی اقتصادی"مکاتب را 

که در این  وجود دارد،یص منابع و ایجاد رفاه بازار در حوزه تخصامکان شکست  معتقدند که در بعضی موارد

مواردی دیگر مانند نظریه  از نظریات، یابد. در تقابل این دو گروهصورت مداخله دولت ضرورت می

 . کنندمیبازار را ارزیابی  یدیگربعد وجود دارند که از  (نظریه سود انحصاری) (1944)2شومپیتر

ت بازار و تحقیق و توسعه و نوآوری وجود دارد، به این معنا که اگر رابطه مستقیمی بین قدر طبق این نظریه،

مند تواند از آن بهرهدر صورتی می، ی را داشته باشدتکنولوژی جدید یا و نوآوری ازبنگاهی قصد استفاده 

این قدرت  گردد که قدرت خرید باالتری برای جذب آن داشته باشد. طرفداران این مکتب فکری معتقدند که

در کشورهایی که از بازار سرمایه کاملی برخوردار  ویژه به رقابتی، بازار در و بیشتر انحصاری بازار در د،خری

را فراهم آورده و  نوآوری یا تکنولوژیامکان تملک  ،شرایط انحصاریچرا که  .خواهد بود، کمتر 3نیستند

اثر انگیزه بیشتر انجام تحقیق  دلیل که به ایناز طرفی دهد. را افزایش می تحقیق و توسعهانگیزه الزم برای 

نوآوری و پیشرفت  درگذاری لذا اگر انحصارگر انگیزه بیشتری در سرمایه ،و توسعه بر رفاه جامعه مثبت است

زندگی را  وری و افزایش استانداردهایبهره و افزایش کارایی ،های تولیدکاهش هزینهتکنولوژی داشته باشد، 

(. 2006، 4)ریکاردوگرددمی جامعه در بلندمدت منجر به افزایش رفاه کل ین موارددر پی خواهد داشت که ا

حال آنکه در بازارهای رقابتی اگر یک تولیدکننده، نوآوری یا تکنولوژی خاصی را مورد استفاده قرار دهد، به 

                                           
 شرایط برقراری بازار رقابتی: 1

 تولیدعوامل  ومنابع تحرک کامل  -

 .برخوردارندگان، تولیدکنندگان و صاحبان منابع از اطالعات کامل نندکمصرف -

 های مختلف همگن هستند. محصوالت بنگاه -

 تواند قیمت بازار را تحت تاثیر قرار دهد.ای نمیهیچ خریدار یا فروشنده -
2 Schumpeter(1944) 

 یه مواجه هستند.کشورهای در حال توسعه، نسب به کشورهای در حال توسعه، با کمبود سرما 3
4 Ricardo(2006) 
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 ز از منافعشود که سایر رقبا نیهای بازار رقابتی است، موجب میدلیل نشت اطالعات که یکی از ویژگی

این فرآیند را تولید نمایند.  آن کاالی جانشینمند شده و سریعا بهرهحاصل از تحقیق و توسعه و نوآوری 

کند. شود که انگیزه شخص مبدع در زمینه نوآوری را زایل میشناخته می "سواری مجانی"تحت عنوان 

  گردد.توصیه نمی R&Dهای پر هزینه فعالیترقابتی بودن بنابراین 

ها همواره تمایل دارند محصوالتشان با سایرین معتقد است که بنگاهنیز در همین راستا  (1951)1چمبرلین

اما مطلوبیت باالتر است،  هاانحصار قیمت درتمایز داشته باشد تا از این طریق انحصار ایجاد شود، اگر چه 

شود که با توجه به این مطالب، مشاهده می آورد.رفاه بیشتری را نیز به همراه می قیمت، حاصل از این تفاوت

نظریه شومپیتر با تکیه بر گسترش تحقیق و توسعه، انحصار را عاملی مثبت در روند رشد و توسعه دانسته و 

رابرت  ،طرفی با توجه به نظریات شومپیترز با طرح مفهوم جدیدی از انحصار، متمایز از سایر نظریات است. ا

رشد یکی از عوامل محرک که تحقیق و توسعه و پیشرفت تکنولوژی  نمود بیان 1950در دهه  2سولو

خواهد رشد اقتصادی  و محرکی برای افزایش دادهرا  تولید وری عواملبهره چرا که است؛ اقتصادی

 سود و انحصار وجود(، 2003)3مانند مطالعه ساین مطالعاتیدر این راستا (. 1391)کردبچه و امامی، بود

با داند. می توسعه، حال در کشورهای رشد الزمه ،گذاریسرمایه برای الزم منابع نبود سبب به را آن از حاصل

تنها بر  نبایدنظریات حول محور عملکرد و ساختار بازار آن است که  شده، برآیندتوجه به مطالب بیان

 درستی انجام گردد، گذاریاعمال انحصار در مواردی که هدف تکیه نمود بلکه اقتصاد ناکارمدی انحصار در

 را به ارمغان آورد.استاندارهای زندگی  کیفیتافزایش رشد اقتصادی و تواند موجبات می

 اعمال انحصار ویکردهایر-3

 انحصار طبیعی -3-1

 گیری انحصار طبیعیدالیل شکل -3-1-1

 یگذاری به مسائل سیاسی و اجتماعحساسیت قیمت 

نماید که تحت انحصار طبیعی فعالیت نمایند، یجاب میماهیت کاالها و خدمات همگانی و عمومی ا

 گذاری در آنها باید متضمن تامین منافع عمومی باشد. چرا که قیمت

 یا خدمات هاضرورت ارائه مستمر و مطمئن کاال 

                                           
1 Chamberlin(1951) 
2 Robert Solow 
3 Singh(2003) 



 

11 

در مواردی که ارائه کاالها و خدمات باید به صورت مستمر نیاز جامعه را تامین نماید، انحصار 

 د. گیرطبیعی شکل می

 های ناشی از افزایش میزان تولیدوجود صرفه 

نمایند که تولید تحت فعالیت های ناشی از مقیاس یا ناشی از افزایش میزان تولید ایجاب میصرفه

 انحصار طبیعی قرار گیرد.

 ناپذیرهای برگشتباال بودن هزینه 

    یرند. در بعضی مواقع گهای ثابت و اولیه تولید را در بر میینهناپذیر هزهای برگشتهزینه

ها نیز قابل استفاده باشد، ای نیست که انجام آنها برای سایر فعالیتگذاری در کاالها به گونهسرمایه

کشی آب، تنها در همین صنعت قابل استفاده است و اگر روند گذاری در لولهبه عنوان مثال سرمایه

 .(1392)باقری و اصغر نیا، ها قابل جبران نخواهد بودتولید متوقف گردد هزینه

 های انحصار طبیعینمونه -3-1-2

و صنایع با خدمات عمومی و همگانی تحت عنوان  2، صنایع زیر ساختی1ایکلی، صنایع شبکه در حالت

حمل و نقل ب، آب و فاضال، مخابرات 4(.2005، 3شوند)ساموئلسون و مارکسانحصار طبیعی شناخته می

 هایی از انحصار طبیعی هستند.نمونه لویزیونرادیو و تو  ریلی و هوایی

 های انحصار طبیعیچالش -3-1-3

مداخله غایب  برای کنترل یک انحصار طبیعی وجود دارد. گروهی بر این باورند که باید متفاوتیهای دیدگاه

قوانین  به نحوی که دولت از طریق کنترل غیر مستقیم و اعمالداشته باشد؛ دولت در چنین بازارهایی وجود 

، رفتار چرا که نیاز است میزان امنیت فعالیتو مقررات بر اینگونه انحصارها نظارت خود را اعمال نماید، 

ای دیگر معتقدند که عدهقرار گیرد.  هدفمند نظارتگذاری کاالها و خدمات تحت انحصاری و اصول قیمت

و در  رودهای آزاد فراتر خود بر فعالیت نماید که دولت از حدود نظارتیهای خدمات عمومی ایجاب میویژگی

                                           
1 Network Industries 
2 Infrastructure Industries 
3 Samuelson & Marks(2005) 

ناشی از  تولید محصول ایرین به حوزهحقوق مالکیت، به دلیل اینکه مانع ورود س فعالیت اقتصادی و تولید ناشی ازگروهی از صاحبنظران معتقدند که  4

تحقیق و و گذاری های سرمایههزینهبه دلیل  مخترعدهد تا ثبت اختراعات به شرکت اجازه میشود چرا که محسوب می، انحصار طبیعی گردداختراع می

صارهای طبیعی با انواع انحصار ناشی از حقوق مالکیت، انح تفاوت ماهیت منشااما در این مطالعه به دلیل  .باال، به صورت انحصاری فعالیت نمایدتوسعه 

 این دو به صورت جداگانه بررسی خواهند شد.
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تامین نیازها و منافع عمومی را برای تضمین منافع حاصل از  به طور مستقیم ،دهدمواردی که تشخیص می

و چه در  دولت مداخله مستقیمدر  با تمام این موارد، چه(. 2003آن، بر عهده گیرد)ساموئلسون و مارکس، 

بر انحصار طبیعی کنترل کافی نداشته باشند، ممکن است این ای دولتی ، اگر نیروهآنغیر مستقیم حضور 

 برها و نظارت تنظیم قیمت و مقررات، شود قوانینلذا توصیه می ؛انحصار از مسیر درست خود خارج شود

 یک انحصار منفی و مخربانحصار طبیعی به  ای باشد تا از تبدیل شدنبه گونه اثرات خارجی منفی

های تولید ذغال سنگ استرالیا . به طور مثال در اواخر قرن نوزدهم در میان شرکتل آیدبه عمجلوگیری 

  ها و در نتیجه کاهش رفاهافزایش قیمت و انحصار غیر قانونی توسعه یافت که منجر بهنوعی از تبانی 

( نیز یومشرکت آمریکایی سازنده آلومین) Alcoa مانند موردی(. اما 1963، 1کنندگان گردید)گالنمصرف

اواسط قرن بیستم با در اختیار داشتن کلیه منابع بوکسیت)نهاده اولیه( تحت یک انحصار وجود دارد که در 

در اغلب نقاط ها مدت که تولید برق مواردی دیگر مانند در توسعه داد. بهترین نحوقانونی این صنعت را به 

تحت نظارت  دهد که چهار شرکتشان مینتجربه آلمان  است، دنیا مشمول وضعیت انحصار طبیعی بوده

از ظرفیت تولید برق و بخش اعظم شبکه انتقال ولتاژ  %90بیش از  ادغام شده و و با حفظ ماهیت دولت

 2گرفتند.کشور و بیش از نیمی از بازار مصرف را در اختیار 

 انحصار ناشی از مالکیت فکری -3-2

 تعریف -3-2-1

آن، نشات  دستاوردهای ذهنی اشاره دارد و انحصار ناشی از راوشات وبه ت 3(IPRs) مالکیت فکری)معنوی(

 نیز ایراندر  و گرفته از حقوق مالکیت است. این حقوق در کشورهای مختلف همواره مورد توجه بوده است

که نقطه مشترک همه این تعاریف آن است که  شدهتعاریف متعددی از حقوق مالکیت معنوی ارائه 

تر ها نیز راحتو بر اثر این ویژگی نقض این مالکیت عینی و ملموسی نیستند ، مالکیتهای معنویمالکیت"

 ".است عینیهای از نقض حقوق مالکیت

مالکیت " دو گروه شامل 4(WIPOبندی سازمان جهانی مالکیت فکری)بر اساس تقسیم مالکیت فکری

  زیر هستند: مواردشامل تر به طور جزئیکه  است "ق انتشار آثار ادبیح"و  "صنعتی

                                           
1 Gollan(1963) 

انحصار دولتی  توان آن راگیری انحصار دخالت و نظارت دولت نیست، لذا حتی اگر دخالت دولت وجود داشته باشد، نمیدر انحصار طبیعی منشا شکل 2

 نمود.تلقی 
3 Intellectual Property Rights 
4 World Intellectual Property Organization 

https://patentoffice.ir/edu/33
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 عالیم تجاری -الف

تواند یک مؤسسه بازرگانی یا اشخاص عالمت تجاری نوعی از مالکیت صنعتی و نشانه یا شاخصی است که می

ب ه ط ور مث ال    د. از سایرین متمایز نمای   ،خدماتشانیا آن را به منظور تعیین منشأ کاالها حقیقی و حقوقی 

 یافزاره ا ن رم است که این عالمت با را به ثبت رسانده  "Direct Reality"ی عالمت تجار راًیاخ کروسافتیما

 .ارتباط دارد کیهولوگراف یهاشنیکیو اپل نیآنال یهایباز

 جغرافیایی )عالئم(هانشانه -ب

که به محل یا مبدأ جغرافیایی خاصی)مانند ها نشانه جغرافیایی نام یا نمادی است که برای معرفی برخی کاال

کند که ای عمل مینامهبه عنوان گواهی عالمتاستفاده از  .رودشهر، منطقه یا کشور( تعلق دارند، بکار می

. به عنوان مثال، در بسیاری از محصوالت استشهرت دهد کاال به لحاظ مبدأ جغرافیایی خود دارای نشان می

 نیشده در ادیتول ریپن) "Roquefor" ،(ایتالیشده در ا دیتول تونیروغن ز) "Tuscany"کشاورزی مانند 

 ( نشان جغرافیایی مورد استفاده بوده است.منطقه از فرانسه

 های صنعتیطرح -ج

شناختی و کاربردی محصولی خاص را برای های زیباییطرح صنعتی یک فعالیت خالقانه است که جنبه

دهد. انجمن طراحی صنعتی آمریکا نیز طرح صنعتی را یک خدمت لید نشان میافزایش سهم بازار و بهبود تو

ها را به داند که کارکرد، ارزش و ظاهر کاالها و سیستمای برای ایجاد یا توسعه مفاهیم و مشخصاتی میحرفه

اما بسیاری  تلقی گردد؛ تواند خالقانهبخشد. گرچه فرآیند طراحی میکننده ارتقا میکننده و تولیدنفع مصرف

وسایل خانگی  ،شود. جواهرات، وسایل فنی پزشکیتحلیلی نیز در این میان انجام می-از فرآیندهای تحقیقی

  های صنعتی هستند.هایی از طرحنمونهمنسوجات  و حتی برخی ازبرقی 

 فکری مالکیت از حفاظت مزایای -3-2-2

 ارتقا وضعیت اقتصادی 

و توسعه توجهی از اقتصادهای در حال  ، سهم قابلبرنده میبهرمالکیت فکری  که ازهایی بخش 

 و ناخالص داخلی، اشتغال تولید ،لحاظ اهمیت راهبردی به و به خود اختصاص دادهیافته را وسعهت

کند تا کمک می و صنایع ها. حمایت از مالکیت فکری، به شرکتدارندای عواید مالیاتی جایگاه ویژه

برای باالتری  یارزش بازار و نهایتا افزوده نمایندارزش، ایجاد های خودآورینوسازی از طریق تجاری

 خود حاصل نمایند.

 توسعهیافته و در حال گذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری در کشورهای توسعهارتقا سرمایه 

 قویت نوآوریت 
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تحقیق و توسعه را  هایهای بخش خصوصی در فعالیتگذاریحقوق مالکیت فکری کارآمد، سرمایه

هایی که تحت پوشش حقوق انحصاری مالکیت فکری قرار ها در بخشافزایش داده و عمالً نوآوری

حقوق ترویج یابند. بیشتری می موفقیتتحت حمایت این حقوق نیستند، نسبت به آنهایی که دارند، 

از فناوری، تسریع برداری اعطای انواع مجوزهای بهره ای چونهای سادهبه روش مالکیت فکری

 .گرددمی

 کنندگان و جامعهارتقا منافع مصرف 

کنندگان ، به عرضهذهنی ها و دستاوردهایحقوق مالکیت فکری در راستای حفاظت از نوآوری

کنندگان و کاربران نهایی محصوالت و خدمات نوآورانه کمک نموده که در نهایت، سود آن به مصرف

کنندگان در برابر محصوالت تقلبی محافظت نموده مصرف ن ازهمچنیرسد. محصوالت و خدمات می

آنها اختیار  در و با ایجاد یک رقابت سازنده میان محصوالت با کیفیت و متنوع، حق انتخاب بیشتری

 پذیری را نیز افزایش خواهد داد.و از همین طریق، قدرت رقابت دهدقرار می

 انحصار دولتی -3-3

. ابزارهای تنظیم انحصار دولتی مواردی از (1386)شاکری، ده و اقدام دولت استارا ،منشا این نوع انحصار

های توان سیاستمی این گروه، ع انحصارانواها است. بر حسب تعرفه و قبیل تنظیم قیمت، تنظیم نرخ مالیات

 کار گرفت. همختلفی را ب

 انحصار حوزه دولت -3-3-1

 دهد که اگر دولت های کلی نشان میددی وجود دارد اما بررسیدر مورد اعمال این نوع انحصار نظرات متع

 گیرد.انحصار حوزه دولت شکل می، را بر عهده گیردای اختیار حوزه به طور رسمی و به تبع قانون

 انحصار اعطای دولت -3-3-2

ضی صنایع در تواند مجوزی برای انحصار بعدر این رویکرد، دولت با توجه به قوانین و شرایط اقتصادی می

توانند نوعی روند انحصاری را در پیش گیرند. در مواردی نظر گیرد. در این صورت صنایع دارای مجوز می

تحت نظارت دولت اجرا شود که به نوعی تمرکز ایجاد نموده و یا قدرت  1دیگر ممکن است روش ادغام

                                           
 گردد.بندی میادغام عمودی و ادغام افقی طبقهشامل نوع  در دودغام در اقتصاد خرد ا 1
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ست قسمت از صنایعی را که به صورت یابد؛ همچنین دولت قادر اهای ادغام شده افزایش میانحصاری بنگاه

 های خصوصی واگذار نماید.کنند به بخشانحصار طبیعی فعالیت می

 هانمونه

 Telkom دولتی دارد. این شرکت  است که ماهیت نیمهآفریقای جنوبی  در یک شرکت ارتباطات

 ه بخش)انحصار حوزه دولت( و سپس قسمتی از آن ب ابتدا به طور کامل تحت انحصار دولت بود

 خصوصی واگذار شد)انحصار اعطای دولت(. 

 خدمات پستی ایاالت متحد (USPS)به دست آورده حمایت دولت  ، قدرت انحصاری خود را تحت

 است.

      در ونزوئال( PDVSAمانند آرامکو در عربستان سعودی یا )های دولتی نفتی شرکتبعضی  -

  های موجود ایجاد لی شدن منابع و شرکتهایی از انحصارات دولتی هستند که از طریق منمونه

 شوند. می

 در خصوص مطالب فوق، دو نکته را باید مد نظر قرار داد:

به افزایش  تواند با وارد شدن و محافظت از انحصار طبیعی و انحصار ناشی از حقوق مالکیتدولت می .1

ایجاد، این دو نوع انحصار،  حال آنکه به لحاظ منشا. ها کمک نمایداین فعالیت محصولیی، کیفیت اکار

اند. بنابراین در دو گروه جداگانه گرفتهناشی از اراده و اختیار دولت نیستند و به دالیل دیگری شکل 

 شوند.بندی میطبقه

 هاینامهو آیین مقررات ت،دول دخالت دلیل به که انحصارهایی تنها مکتب شیکاگو طرفداران نظر از .2

؛ چرا که این مکتب معتقد است دارند تداوم ،گیرندتحت حمایت قرار میشوند و یا می ایجاد دولتی

ای گذرا و نادر است و اگر دخالت دولت وجود نداشته باشد، انحصارها به مرور جای خود انحصار پدیده

 مخالف دولت دخالت با و دارند آزاد و بازارهای اقتصاد بر ایویژه تأکید آنهادهند. لذا را به رقابت می

 تند. هس

 تجربیات کشورهای موفق در زمینه انحصار -4

 چین-4-1

کشور چین به دلیل رشد باالی صنعتی، افزایش نرخ تولید ناخالص ملی و روابط تجاری قوی با سایر کشورها، 

از طریق  میالدی 1970در اواخر دهه شود. این کشور های اقتصادی جهان شناخته میبه عنوان یکی از قطب
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 وهای درونی استفاده بهینه از ظرفیتتجربه نمود و توسعه اقتصادی  فرآیند جدیدی را در، اصالحات برخی

اصلی  عامل کننده موفقیت این روند گردید.تضمین المللیبینتجاری و های برداری مناسب از فرصتبهره

یت توسعه حمایت ترجیحی و تقو های صنعتی بود که از طریقاین موفقیت، نقش دولت در تنظیم سیاست

سیاست های ترجیحی از طریق اعمال ای برای ایجاد انحصار فراهم آورد؛ های خاص زمینهصنایع و شرکت

های مالیاتی، فعالیت برخی های جدید و تخفیفها، توسعه محصوالت و فناوریها، سرمایه گذاریمحرک

های یع تحت سلطه این شرکتگذاران غیر دولتی به صناها را گسترش داد و همزمان ورود سرمایهشرکت

 گردد:بندی میهای دولت چین در این راستا به دو نوع طبقهبزرگ دولتی را ممنوع اعالم کرد. سیاست

 دولت در توسعه صنعت انجام گردید:هایی که با دخالت مستقیم سیاست -1

 بندی تولید برخی صنایعسهمیه -

 تصویب پروژه های صنعتی خاص -

 کنترل نرخ ارز -

 سهمیه واردات و صادرات برای صنایع مختلف اختصاص -

 هایی که تحت تاثیر دخالت غیر مستقیم دولت در توسعه صنعت اعمال گردید:سیاست -2

 نرخ بهره و نرخ مالیات متفاوت برای صنایع مختلف -

 گذاری های مختلف قیمتبکارگیری روش  -

را برای توسعه صنایع لوازم خانگی از  ایدولت برنامه1980ها، در اوایل دهه در جهت اعمال این سیاست

، 1)کارخانه پکن، کارخانه گوانگژو جمله ساخت یخچال و فریزر تدوین نمود و از پنج تولید کننده برتر

( که میزان تولید باالیی داشتند، حمایت خود را آغاز 3تیانجینو کارخانه  2کارخانه شانگهای، کارخانه سوژو

 ر گرفت:های زیر را در نظکرد و سیاست

 گذاریهای سرمایهاندازی پروژهراه 

  فراهم کردن تجهیزات و فناوری پیشرفته 

  میلیون   8.22میلیون به  13.5کاهش ظرفیت تولید واردات از 

 های جدید به مدت تقریبی دو سالجلوگیری از تاسیس کارخانه 

                                           
1 Guangzhou 
2 Suzhou 
3 Tianjin 
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 صدور مجوز تولید 

 تهیه مواد اولیه 

  معافیت مالیاتی 

های کوچک را تعطیل نمود تا   نیز، دولت چین در مورد صنعت نساجی، کارخانه 1980اواسط دهه از 

ای برای گسترش فعالیت چند کارخانه نساجی بزرگ فراهم شود. در خصوص صنعت خودروسازی هم زمینه

 (.2002، 1)ایکسیاجوان حوزه تولیدی این صنعت را به سه تولیدکننده اصلی محدود نمود 1993در سال 

، زمینه تقویت رقابت 2001در سال (WTO)  ها، الحاق چین به سازمان تجارت جهانیاین سیاستعالوه بر 

متعهد به حمایت چین کشور  المللی را بیش از گذشته فراهم نمود؛ چرا که بر اساس قوانین این سازمان،بین

ای ن تا کنون، مجموعهو اصالح ساختار قانونی خود گردید. از آن زمامورد نظر آن از قوانین مالکیت فکری 

از  اجرای قوانین محافظتیاصالح قوانین، توسعه خدمات قضایی و در حوزه  گسترده از اقدامات اصالحی

های فناورانه قابلیتدر مسیر توسعه محصوالت خالقانه و که نتیجه کلی آن  سوی چین انجام گرفته است

 خورد. بومی این کشور به چشم می هایشرکت

 ژاپن-4-2

 اتومبیل، چون تولیدشود که دارای صنایع موفقی کشورها شناخته می تریناز پیشرفته یکی به عنوان ژاپن

است. در  نساجی و شیمیایی صنایع هنی،غیرآ فلزات و فوالد ابزار، ماشین ،سازیکشتی الکترونیکی، تجهیزات

وجود دارد که نتیجه  منتخب آن خصوصی بخش و دولت میان و هماهنگی همکاری باالی کشور ژاپن درجه

 است. منشأ شده و... 4نیسان ،3میتسوبیشی ،2تویوتا هوندا، معتبری چون گیری برندهایآن منجر به شکل

نشان تاریخ اقتصادی این کشور  و است 1880 دهه انبوه در سازیخصوصی ژاپن،کسب و کارهای  از بسیاری

        بانکی و  هدایت اعتبارات چون مهمی کارآمد، ابزارهای بازارهای که دولت جهت تکاملدهد می

 یافتگی نیزتوسعه نموده و حتی بعد از مرحله خصوصی اتخاذ بخش از حمایت برایصنعتی را  گذاریسیاست

 به اعتبارات بخش اعظمی ازژاپن، شامل تخصیص رویکرد حمایتی دولت  اده است.را ادامه داین حمایت 

 سیاست در نظارت و هماهنگی افزایش موجب بود که بزرگ صنعتی خصوصی هایاندک گروه نسبتاً تعداد

توان های موفق در زمینه اعطای حق انحصاری و هدایت مالی، میگردید. از جمله حمایت اعتباری هدایت

                                           
1 Xiaojuan(2002)  
2 Toyota 
3 Mitsubishi 
4 Nisan 

https://patentoffice.ir/news/65148
https://patentoffice.ir/news/65543
https://patentoffice.ir/news/65543
https://patentoffice.ir/news/65543
https://patentoffice.ir/news/65543
https://patentoffice.ir/news/65543
https://patentoffice.ir/news/65543
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 در این دوره، میتسوبیشی گروه شد. بنیانگذار گذاریپایه 1میجی دوره در را نام برد که که یتسوبیشیگروه م

 هایشرکت بتواند تا داد امتیاز انحصاری وی به دولت و نمود تأسیس خود را دریایی و نقل حمل شرکت

 عقد فراوانی از دسو 1874 سال در . در نتیجه این شرکتنماید خارج صحنه از را خارجی حمل و نقل

تجاری  حوزه البته آورد. به دست تایوان نظامی حمل و نقل تأمین برای دولت با انحصاری قرارداد

 گسترشها سایر حوزه و سازیکشتی زغال سنگ، های دیگری چون استخراجدر زمینه میتسوبیشی

در  جدیدیتجاری  گروهنیز  جنگ( میالدی)دوران 1920دهه  (. در1394ترجمه پوررستمی،  ،2)اونوتیاف

به این گروه  5و هیتاچی 4موری و 3نیهونچیسو نیسان، ؛پدید آمد شیمیایی و سنگین صنایع راستای توسعه

ای از مجموعه زایباتسونامند. می 6کردند را زایباتسوهایی که به این شکل فعالیت می. شرکتتعلق داشتند

 تلقی مستقل قانونی نظر هستند اما از مادر شرکت یک مالکیت در بخشی یا کامل به طور هاست کهبنگاه

 جهات بسیاری از میتسوبیشی و 8میتسویی قبیل از هاییزایباتسو (.2010، 7)میاجیما و کاواموتو شوندمی

و از  بود ایحرفه مدیران اختیار در بیشتر بزرگ زایباتسوهایکنترل  بودند و انحصاری داریسرمایه معرف

مالکیت فکری نیز ژاپن حمایت از در زمینه فراهم نمود.  دولت نظارت اعمال برای را اسبمن ایاینرو زمینه

 حقوق تجاری هایجنبه موافقتنامه 2007سال  پیوست و در فکری مالکیت جهانی سازمان به 1975 سال در

در  گیرد.یم بر قانونی را در ماده 204 و فصل 11ژاپن  اختراع ثبت فعلی قانون .پذیرفت را فکری مالکیت

 از هدف ترینمهم را صنعت و اقتصاد توسعه نتیجه در و فکری مالکیت حقوق بکارگیری ( حفاظت،1ماده )

 است  نموده بیان اختراع ثبت ارائه قانون

 کره جنوبی-4-3

مطرح شده و در  اقتصادی رشد و توسعه یکی از کشورهای موفق در دستیابی بهکشور کره جنوبی به عنوان 

میرجلیلی،  و متین( است بوده دارا جهان در میان سایر کشورهای را سریع اقتصادی رشد رتبه دوم اخیر دهه

فناوری از محورهای اصلی دستیابی به  و صنعت توسعه که تاریخ اقتصاد این کشور نمایانگر آن است(. 1394

یافته و نعتی سازمانسیاست ص که باید یک رسیدند نتیجه این به گذارانای بوده و سیاستاهداف توسعه

                                           
 رسید به قدرت 1868 سال در کودتایی طریق از میجی امپراتورکه در آن  میالدی است 1914تا  1868های سالین ای بدوره (Meiji)دوران میجی 1

 داشتند. واحد سامورایی است و اکثر رهبران آن منشأ شده معروف میجی انقالب به که کودتا (. این1377اسمیت، ترجمه وقار، (

 
2 Ouno 
3 Nihon Chisso 
4 Mori 
5 Hitachi 
6 Zaibatsu 
7 Miyajima & Kawamoto(2010) 
8 Mitsui 
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 ،های کلیدیبخش در رقابتی مزیت بازار طراحی شود تا بتواند با ایجاد اقتصاد اصول حفاظت از مبتنی بر

محقق  دولت حمایت و حضور از استفاده برساند و این مهم، با ایتوسعهرشد و اقتصاد کشور را به اهداف 

کره  ،دارد وجودسطوح مختلفی  دولت مداخلهبرای ینکه (. با توجه به ا1993، 1گردد)گزارش بانک جهانیمی

و از این طریق منجر به  بنگاه استفاده نمود یک خاص مداخله و یک صنعت خاص سیاست مداخله جنوبی از

موارد  شاملدولت در این راستا برخی از ابزارهای سیاستی مداخله گیری انحصار در برخی صنایع شد. شکل

 زیر است:

 پول ایهارزش دور کاهش -

 ایتعرفه هایمعافیت -

 نامه ضمانت و صادراتی اعتبار بیمه نظام استقرار -

 صادراتی تولید برای نیاز مورد واردات به ترجیحی دسترسی -

 عمومی خدمات بر مالیات کاهش مانند مالیاتی تخفیف -

  ترجیحی اعتبار -

 انحصاری حقوق -

  (1991، 2)اسمیت اییارانه بهره نرخ -

 گردد. از این نوع ابزار سیاستی در مراحل توسعه کره جنوبی به شرح زیر نمایان می به طور کلی استفاده

 مراحل توسعه کره جنوبی-4-3-1

 اول مرحله -

را با محوریت ارتقاء  های خاصبخشدولت شود. در این دوره، مرحله اول، به عنوان مرحله جهش شناخته می

 مواد و دوامبی مصرفی کاالهای واردات یگزینیجا لاساسی شام دو راهبرد رشد و توسعه برگزید؛ سپس

 ترینمهمرا به عنوان  اعتبار تخصیصکار گرفت. همچنین هرا ب کاالهای کاربر صادرات پیشبرد و ایواسطه

 در های بانکیوام کل از درصد 58دولت  شده گذاریسیاست هایوامو  مد نظر قرار داد اهداف اجرای ابزار

 دولت نظر مورد هایبخش سمت به مالی منابع از زیادی سهم شد و از این طریقیرا شامل م دوره آن

 مشخصی ریزیبرنامه دولت که دهدمی نشان حمایت . این نحوه(1993)گزارش بانک جهانی، گردید هدایت

                                           
1 Word Bank Report(1993) 
2 Smith(1991) 
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 از بهینه استفاده با منسجم فناوری و صنعتی توسعه سیاستو  است گیری انحصار کارآمد داشتهشکل برای

 .(2001، 1)یون هئو استنموده  فراهم را توسعه زمینه ،دولت توسط بزارهای سیاستیا

 دوم مرحله -

 فلزات فوالد،) راهبردی بخش شش از حمایت هدف با شیمیایی و سنگین صنایع پیشبرد در این مرحله

 ترغیب رایب کره دولت. گردید( انجام شیمیایی صنایع و الکترونیک آالت،ماشین سازی،کشتی غیرآهنی،

 راهکارهای زیر را برگزید: منتخب هایبخش از پشتیبانی و گذاریسرمایه

 ترجیحی بهره هاینرخ با صادراتی هایوام 

 صادرکنندگان برای تولید از حمایت هایصندوق 

 تصاعدی استهالک نرخ 

 مواد و ایواسطه یاهنهاده ای،سرمایه کاالهای واردات بابت دولتی هایتخفیف و ایتعرفه معافیت 

 (.2001، 2هئو)یونودشنمی تولید داخل در که خامی

 تعدیل و آزادسازی بر مبنی جهانی بانک پیشنهادی نسخه خالف بر کامالً جنوبی کره در حمایتی شیوه این

 گذاریسیاست با را جنوبی کره توسعه بومی، شرایط بر مبتنی که بود، مسیری اما بود کشور این به اقتصادی

 .زد رقم دولت هوشمندانه حضور و

 مرحله سوم -

 به ورا ادغام نمود  آالتماشین بخش سنگین الکترونیکی تجهیزات اصلی تولیدکنندگان 1980در سال  دولت

 و تعلق گرفتملی  هیوندای شرکت به چنگوون صنعتی مجتمع. در نتیجه کرد اعطا انحصاری جایگاهی آنها

 تولیدهای دیگری مانند در حوزه 3همچنین ادغام. شد تقسیم الجی و سامسونگ مدیریت تحت جزء دو به

    برنامهگردید.  انجام 1980 دهه در کشور از خارج در فعال ساختمانی هایبخش سازی وکود، کشتی

با  دوره این دولت در همچنین د.انجامیها شرکت تعداد کاهش نیز به کشتیرانی بخش در سازیهینهب

ا   ب و کرد مدیریت اقتصاد در را آنها حضور سازی،ماشین هایشرکت از یک هر نقش کردن مشخص

                                           
1 Yoon Heo(2001) 
2 Yoon Heo(2001) 

 ادغام پنجو  1965سال  در خودرو تولیدکننده دوهای مختلف دیگر هم استفاده نموده است؛ به طور مثال ادغام کره جنوبی از ابزار ادغام صنایع در دوره 3

 ای از این موارد هستند که در بخش خصوصی انجام شدند.نمونه 1969سال  در سی.وی.پی تولیدکننده
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 سبب یاپله و مقطعی هایحمایت و استاندارد کیفیت افزایش قبیل از هوشمندانه هایگذاریسیاست

 (. 1987شد)گزارش بانک جهانی،  آنها پیشرفت

 در سال و پیوست فکری کیتمال جهانی سازمان به 1979 سال در کشور در خصوص مالکیت فکری نیز این

   موافقتنامه 2007 سال در نهایتاً و رساند امضا به را (PCT) اختراع ثبت هایهمکاری معاهده ،1984

 .پذیرفت را (TRIPSفکری) مالکیت حقوق تجاری هایجنبه

 آلمان-4-4

تولید رتبه چهارم  ترین کشورهای اروپا در عرصه اقتصادی، توانسته استکشور آلمان به عنوان یکی از موفق

طول تاریخ اقتصادی  مشاهده وضعیت صنعت آلمان دررا در جهان به خود اختصاص دهد.  ناخالص داخلی

های های انحصار به سالاین کشور، نشانگر وجود تمرکز و انحصار در بعضی صنایع است و اعمال سیاست

هایی مبنی بر آزادی اقتصادی مطرح شده است که این گردد. در این دوران دیدگاهباز می 1945تا  1900

آزادی در محدود کردن یا حتی از بین بردن  آزادی اقتصادی به معنای جلوگیری از دخالت دولت نبوده و

هایی را برای محدودیت رقابت نامهدولت موافقتگیرد که در این جهت رقابت در بعضی موارد را دربر می

 .(1954ها و انحصارها افزایش یافت)چمبرلین، در نتیجه آن تعداد کارتل منعقد نمود و

 گذاری انجام شد به شرح زیر است: یاستمجموعه اصالحات و اقداماتی که در راستای این س

 های خاص کنترل بازارها و افزایش سهم تولید برخی از بنگاه -

 هامحدود کردن تولید کاالهای خاص و جلوگیری از ورود صنایع جدید برای تولید آن -

 های مختلف به موارد زیراعطای معافیت -

 التهای کشاورزی و جنگلداری، از جمله شیکلیه فعالیت 

  ...تجارت غالت و مواد غذایی مانند شکر، شیر و فرآورده های آن، گوشت و 

 حمل و نقل درون شهری و جاده ای 

 اعطای حق انحصاری به اختراعات ثبت شده -

 بررسی وضعیت ایران و ارائه پیشنهادات سیاستی -5

 انحصار در ایران -5-1

 وضعیت کلی انحصار در ایران -5-1-1

های تولیدی، ایع و فعالیتدر بازار صنباال  انحصار و تمرکزدهد که تصادی ایران نشان میبررسی ساختار اق

 دولت از طریق مالکیت و یا نظارت، نقش بسزایی در روند موفقی را پشت سر نگذاشته است. در این مسیر،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
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نایع در جهت از ص گذاری به سمت، حمایت از تعدادیگیری قانونها داشته و همچنین جهتعملکرد بنگاه

 با و انقالب اسالمی از پس در واقع. (1393)شهیکی تاش و نوروزی، است ایجاد و یا حفظ شرایط انحصاری

 سرنوشت بر دولتی مدیران و شده دولتی ایران اقتصاد از قابل توجهی اساسی، بخش قانون 44 اصل توجه به

 برای انواع را زمینه سنواتی، بودجه طریق از نیز گذاریقانون دستگاه دیگر، سوی از ؛اندهآن تسلط یافت

 و هارانت اعمال انواع( و 1395ساخته است)خداداد کاشی و همکاران،  فراهم دولتی هایبنگاه از حمایت

 (. 1386پرتوی و همکاران،  گردیده است)پور کارایی کاهش و نادرست منابع موجب تخصیص امتیازات دولتی

گذاری و قدرت بازاری جهت افزایش قیمت محصول نیز منجر به تقویت تنحوه قیمدر راستای این موارد، 

ها فضای انحصاری شده است. با این حال، علی رغم عیان شدن ناکارایی ساختاری، همچنان گروهی از بنگاه

گذاری شوند و به این ترتیب قدرت قیمتهای قانونی و منابع پولی و مالی دولتی برخوردار میاز حمایت

ای در جهت سنجش درجه و نمایند. با توجه به موارد فوق مطالعات گستردهاز هزینه نهایی را کسب می باالتر

انجام گردیده است؛ چرا  1گیری تمرکزاندازه هایهای کشور از طریق شاخصمیزان انحصار در صنایع و بخش

 ورود مانع تواندمیگسترش آن  گیری وشکل هاست کهگیری درجه انحصار بنگاهبرای اندازه ابزاریکه تمرکز 

   از ؛ همچنینشود انحصارگر برای رقابتی مزیت موجب و باشدمقیاس  از ناشی هایصرفه برای عاملی و

          مشخص را هاهبنگا بین بازار نحوه تقسیم و و چگونگی بازار ساختار ترین متغیرهایی است کهمهم

دهد که صنایع زیر طی سالیان گذشته به ی مشاهدات نشان مینتایج کل(. 1386)خداداد کاشی،  نمایدمی

 اند.صورت انحصاری فعالیت نموده

 شیمیایی صنایع تولید مواد و محصوالت 

 و پالستیکی صنایع تولید محصوالت الستیکی 

 صنایع تولیدات فلزات اساسی 

  صنایع توتون و تنباکو 

 تولید پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار 

 )صنایع چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبلمان 

 صنایع تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 

 ضبط شده هایصنایع چاپ و تکثیر و رسانه 

                                           
    بون و ،CR4 ،CDR ،MES(،HHI) هیرشمن -هرفیندالهایی از آن شامل گیری تمرکز وجود دارد که نمونهاندازههای مختلفی برای شاخص 1

 هستند. روس -پانزار
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 ،ایهسته هایهای نفت و سوختپاالیشگاه صنایع تولید ذغال کک 

  پتروشیمی صنعت 

 فوالد صنعت 

 صنعت خودروسازی 

  1قند و شکرتولید 

د، صنعت خودروسازی جزء صنایعی است که فعالیت انحصاری در آن ادامه داشته و به دلیل در میان این موار

 بودن حاکم دستاوردهای منفی ناشی از این انحصار نقد بسیاری بر آن وارد است. منتقدان اعتقاد دارند که

 گردیده نانآ کارایی ایران، موجب کاهش خودروی داخلی بازارهای دولتی بر انحصار طوالنی مدت ساختار

 گیرگریبان کارایی، عدم این از ناشی جانبی دیگر، اثرات صنایع با صنعت این ارتباط دلیل به متقابالً است که

 دولت که به این دلیل است اجتماعی انحصار این صنعت نیز، های هزینه شد. خواهد نیز کشور سایر صنایع

 و کنندگان مصرف رفاه کاهش ز این طریق منجر بهتسلط پیدا کرده که ا صنایع بر هدایت، نظارت و جای به

   به طور کلی، حضور دولت و شد. کنندگان خواهد تولید به نندگانکسمت مصرف از بازتوزیع منافع

 قیمت افزایش خودروهای خارجی از طرفی به واردات بر باال بسیار هایهای آن از طریق اعمال تعرفهحمایت

 به صنعت، این های تولیدیو مزیت پذیری رقابت با تضعیف دیگر، رفیمنجر شده و از ط خارجی خودروی

 است.  خودرو انجامیده قیمت افزایش

در زمینه انحصارهای ناشی از مالکیت فکری نیز که امروزه در کشورهای مختلف جهان اهمیت بسیاری دارد، 

شود، به دلیل عدم وجود مطرح میهای فراوانی که از جانب آنان کشور ایران با وجود تعدد مخترعین و ایده

های مالی، نتوانسته انحصار ناشی این مالکیت را تثبیت قوانین اصولی، نظام سازماندهی درست و حمایت

نماید، با این وجود، تعداد محدودی از مخترعین ممکن است از حقوق مالکیت موجود استفاده نموده و در 

اطالعات مستند از آنها، مشخص نمودن میزان موفقیت آنها در  این زمینه موفق باشند که به دلیل عدم وجود

 وضعیت انحصاری مقدور نیست.

 

 

 

 

                                           
توان های کیفی و کمی گسترده در این حوزه است و نمیبرده، تعیین درجه موفقیت یا شکست آنها در انحصار نیازمند بررسیدر مورد سایر صنایع نام 1

 بدون استناد وضعیت آنها را مشخص نمود.



 

24 

 ایران در انحصار گیریشکل دالیل -5-1-2

 طبیعی انحصارهای 

 هشد صرف ثابت و سنگین هایهزینه علت به شهری، خدمات بخش در بخصوص خدمات همگانی،

 ادامه به قادر طبیعی انحصار ساختار یک در تنها دیاقتصا نظر از نزولی، نهایی هایهزینه و اولیه

 (.1393ابراهیمی و همکاران، )هستند فعالیت

 حاکمیت دولت 

ها به دلیل ضرورت حفظ حاکمیت، به دولت سپرده شده و انحصار دولتی شکل بنگاهبخش مهمی از 

فاده از مفاهیمی وجود ندارد، اما با است مفهوم حاکمیت دولتگرفته است. هرچند، تعریف خاصی از 

اداره ...  و در اداره امور اساسی سیاسی و اقتصادیمانند مصالح عمومی، امنیت ملی، حضور دولت 

هایی صنایع آب و فاضالب و صنعت تولید برق نمونه های مهم به دولت واگذار شده است.بنگاه

 هستند که ناشی از این مورد هستند.

 خاص قوانین 

گیری انحصار اند نیز عامل شکلها شدهگیری بعضی بنگاهوجب شکلکه م هاییمصوبه و قوانین

 از ... و چای و شکر و قند و غله سازمان دخانیات، سهامی شرکت شیالت، سهامی شرکت هستند.

 و صنایع از بسیاری اساسی نیز، نونقا 44 اساس اصل بر شوند.می محسوب هابنگاه این جمله

 البته که است؛ شده داده قرار دولت اختیار در و عمومی مالکیت صورت کشور به کلیدی هایسازمان

 برای را راه که ارائه شده اصل این از جدیدی تفسیر آن بند )ج( مانندهایی اجرای سیاست و ابالغ با

 1.سازدهموار  خصوصی بخش فعالیت

 حقوقی قراردادهای اعمال باالی های هزینه 

 به کاالها و خدمات، خصوص تولید در کارایی و افزایش هاهزینه کاهش برای اقتصادی هایبنگاه

 گرددقراردادهایی حاصل می ها، طیاین وابستگی میان بنگاه هستند. متکی یاقتصاد هایبنگاهسایر 

رفع نیازها از طریق این قرادادها تمایل خود را برای  هابنگاه باشد، بیشتر انهتنظیم آ هزینه که هرچه

 روند. پیش می خود بنگاها در هآنتامین  به سمت دهند و لذااز دست می

 

                                           
 .ها نیستقادر به رفع انحصار این بخش ،هایی که تحت انحصار هستندوما ورود بخش خصوصی در بخشلز 1
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 بازرگانی هایحمایت 

 دارای قدرت که خصوصی بخش هایبنگاه بخصوص، هابنگاه از زیادی تعداد انحصاری قدرت

 باال، محدودیت یهافهتعر .است خارجی تجارت در دولت حمایتی رویه از ناشی ،هستند انحصاری

 موانعی جمله از ... واردات و مجوز گرفتن برای لداخ در ساخت عدم مجوز دریافت ضرورت مقداری،

 داخلی تولیدکنندگان انحصاری برای شرایط ایجاد و داخلی کاالهای قیمت افزایش سبب که هستند

    ای بارز از انحصارهایی هستند که یکی از دالیل شود. صنایع خودورسازی در ایران نمونهمی

 های بازرگانی است.یتگیری و تقویت آنها، حماشکل

 ها، قوانین و مقرراتسیاست -5-2

های دو گروه از قوانین و مقررات در حوزه انحصار وجود دارند. گروه اول قوانینی هستند که در شیوه فعالیت

اند. به طور کلی این قوانین تنها انحصار دولتی را در ها به مبحث انحصار پرداختهتولیدی صنایع و بنگاه

، های اصلی و فرعی آناکتشاف، استخراج و تولید نفت خام و پاالیش مواد نفتی و فرآوردهیی چون هاحوزه

تولید و توزیع و  امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی، کشورحمل و نقل ریلی، پستی و مخابراتیارائه خدمات 

اند. مواد و ا مد نظر قرار دادهاند و در سایر موارد بر ضد انحصار بوده و تسهیل رقابت رمجاز دانسته برق

 شوند:  بندهای حوزه انحصار این گروه، در قوانین زیر یافت می

 جمهوری اسالمی ایران  قانون اساسی 

 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 رانقانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ای 

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 (1390   1394المی ایران )قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اس 

 های کلی نظام )ابالغی از سوی مقام معظم رهبری(سیاست 

 رائه شده است.( ا ( به تفصیل1این قوانین در پیوست )ها و مواد مرتبط با انحصار ضیحات تبصره)تو

 گروه دوم قوانین و مقررات در زمینه مالکیت فکری است که به شرح زیر است:

  ،1348قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 

 33مولفین، مصنفان و هنرمندان به وجود آمده و شامل  معنویاین قانون با هدف حمایت از حقوق مادی و 

 . رسید مجلس شورای ملیبه تصویب  1348 در سال باشد کهتبصره می 3ماده و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
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  ،1352قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 

ق برای حمایت از آثاری که مشمول قانون حمایت حقو قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی

ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس  12مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیستند به وجود آمد و شامل 

 .به تصویب مجلس شورای ملی رسید 1352 سالسنای ایران در 

 1379ای، افزارهای رایانهقانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم 

برای حمایت از حقوق مادی و معنوی  اینهافزارهای رایاقانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم

ماده  17اند مشتمل بر بار در ایران به ثبت رسیدهای و آثاری که برای اولینافزارهای رایانهپدیدآورندگان نرم

نامه اجرایی این قانون در سال به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. آیین 1379و یک تبصره در سال 

  د.ای به آن افزوده شاصالحیه 1389تصویب و در سال  1383

  ،1310قانون ثبت عالئم و اختراعات 

 85مجلس شورای اسالمی طبق اصل  1386 سالدر  های صنعتی و عالئم تجاریقانون ثبت اختراعات، طرح

 5تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرا آزمایشی آن به مدت  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 .رسید شورای نگهبانبه تأیید  1386بهمن  23سال، در تاریخ 

  ،1382قانون تجارت الکترونیکی 

عامالت الکترونیکی نیز مشمول قوانین د که منکنمشخص می 66تا  62مواد  در قانون تجارت الکترونیکی

 مربوط به حفاظت حقوق مالکیت فکری پدیدآورنده 63و  62مواد که شود، فعلی مالکیت فکری ایران می

به حمایت از عالئم تجاری در حوزه  66به منظور حفاظت از اسرار تجاری و ماده  65و  64است، مواد 

 .مبادالت الکترونیکی اشاره دارد

توان نتیجه گرفت که ساختار منسجمی از قواعد در حوزه انحصار وجود ه این دو گروه از قوانین، میبا توجه ب

ندارد، چرا که در گروه اول انحصار دولتی برجسته گردیده و در غیر اینصورت با توجه به بعد منفی انحصار، 

های الکیت فکری و جنبههای اجرای درست مبه منع و محدودیت آن پرداخته است و در گروه دوم زمینه

 تحقق آن نادیده گرفته شده است.

 برای بهبود وضعیت رشد ارائه رویکردها و ابزارهای سیاستی جهت استفاده از انحصار -5-3

تا قرن  ای کشورها، از سالیان دورهای انحصار در جهت اهداف رشد و توسعهاستفاده کارآمد از سیاست

است. در بکارگیری این رویکردها ابتدا الزم است که شرایط فعلی، نیازها و  حاضر، همواره مورد استفاده بوده

 شود:های اقتصاد مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی باید بر محورهای زیر انجام چالش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 اهداف پیشبرد در خصوصی بخش و دولت نقش بودن مشخص و ریزی راهبردی. برنامه1

 کشور هایمزیت به وجهت با صنایع دقیق بندی. اولویت2

های اقتصادی را به دقت شناسایی نماید و بتواند به دولت باید شناسایی نماید که ماهیت صنایع و بخش

 سواالت زیر پاسخ دهد:

 اند؟صنایع نوزاد کدام 

 اند؟دستی کدامصنایع باالدستی و پایین 

توانند با رشد خود، ارند، تا چه حد میسپس در نظر داشته باشد که هر کدام از صنایعی که نیاز به حمایت د

توان تجربه باشند. به طور مثال میالمللی تاثیرگذار پذیری و قدرت بیندر رشد کشور و ارتقا توان رقابت

در حمایت از صنایع ساخت لوازم خانگی، خودروسازی و... با  1990تا  1970های کشور چین را بین سال

دقیق این موارد، المللی، مد نظر قرار داد. بعد از ارزیابی پذیری بینرقابتهدف افزایش رشد و توسعه و قدرت 

 های مورد نظر، تعیین معافیتها، تامین سرمایه بنگاههای گوناگونی مانند ادغام بنگاهتواند به روشمی

یدن به های وارداتی شرایط انحصاری را تا رسهای الزم و محدودیتها، تامین زیرساختمالیاتی برای آن

ها فراهم نماید. ضمنا در طول مسیر پیشرفت صنعت، در نظر داشتن چند نکته مرحله بازدهی باال برای آن

 الزامی است:

  عملکرد صنعت گیری و ارزیابیهای اندازهشاخصتعیین 

 حمایت مورد صنعت بهبود به مشروطها دادن حمایت ادامه 

 هاتعیین زمان مشخص برای اعطای حمایت 

 صادراتی  بازارهای نیازهای و تولید مقیاس هب توجه 

 . بازنگری قوانین و مقررات3

   گیری حین اتخاذ ماهیت ضد انحصاری و عدم شفافیت قوانین موجب سردرگمی دولت در تصمیم

گردد. بازنگری قوانین موجود و تدوین قوانین صریح و روشن در جهت اعمال های انحصاری میسیاست

نحصار باید در این زمینه انجام پذیرد. در مواردی که انحصار طبیعی یا دولتی وجود  رویکردهای اعمال ا

توان انحصار را به بخش خصوصی ها میهای ضد انحصاری لزوما کارامد نیست، در این بخشدارد، نگرش

های های ناشی از مقیاس دارد انحصاری نگه داشت و در زیربخشهایی را که صرفهمنتقل نمود و یا بخش

مربوطه آزادسازی را انجام داد. در مورد قوانین مرتبط با مالکیت فکری نیز با وجود اینکه تقریبا قوانین کاملی 
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به لحاظ رعایت این حقوق و جوانب برخورداری از حق انحصاری  وجود دارد، حال هیچ قانونی در جهت 

توان با لکیت فکری وجود ندارد. حال آنکه میهای برتر ناشی از ماای برای به ثمر نشاندن ایدهحمایت سرمایه

مثبتی بر چرخه اقتصاد ها برندهای معتبری ایجاد نمود که اثرات تامین مالی، اعطای وام و تامین زیرساخت

کنند. لذا از این های مختلفی است که در زمینه فروش کاالها فعالیت میداشته باشند. نمونه مثبت آن وبگاه

تواند در جهت تبادل به به رونق رساندن کاالهای استراتژیک ل یک انحصار مفید، میطریق عالوه بر اعما

گذاری نماید.تنها حقوق ایجاد انحصار ناشی از این نوع مالکیت مورد بررسی قرار مورد نظر دولت نیز سرمایه

طای وام و تامین هایی مانند اعگرفته است و قانونی جهت حمایت از این صنایع وجود ندارد. لذا اگر حمایت

 تواند کارآمد گردد.ها در این حوزه مورد توجه باشد، میزیرساخت

 های تجاری. بازنگری سیاست4

شناسایی شود که کدام سیاست به نفع انحصار هدفمند ایجاد شده است و کدام به ضرر آن در این مورد باید 

و  صادراتی تولید برای نیاز مورد ارداتو به ترجیحی دسترسیاست. به عنوان نمونه، کشور کره جنوبی از 

 ای برای صنایع تحت حمایت خود استفاده نمود.های تعرفهمعافیت

 . شناسایی بازارهای منطقه 5

هر محصولی برای ارتقا فروش خود بازار نیاز دارد. اگر نیازهای کشورهای منطقه شناسایی شود و صنایعی به 

 گیرد، انحصار موثر خواهد بود. صورت انحصاری جهت تامین آن نیازها شکل

 گیریبندی و نتیجهجمع -6

دهد که انحصار اقتصادی مشاهده وضعیت انحصار بر پایه نظریات اقتصادی موجود در این حوزه، نشان می

تواند در مواردی به عنوان ابزاری مفید جهت دستیابی به رشد و توسعه یک کشور مورد استفاده قرار می

سازد که انواع مختلفی از انحصارهای موفق از طریق های مورد بررسی نیز نمایان میگیرد. تجربه کشور

اند. حال آنکه وضعیت اقتصاد های دولتی و یا به شکل طبیعی شکل گرفتهقوانین و مقررات، اعمال سیاست

لت در دهد و در انحصارهای موجود، نقش برجسته دوایران، تجربه موفقی در زمینه انحصار را نشان نمی

است که قوانین و مقررات تنها در موارد مشروطی ایجاد قدرت انحصاری به وضوح نمایان است. این در حالی 

اند و در سایر موارد اخالل در رقابت و ایجاد انحصار را خالف مصلحت و منافع مجوز انحصار را صادر نموده

گذاری و از سویی دیگر با کمبود منابع سرمایه دانند. در کنار این موارد، کشور ایران از یک سو باعمومی می

های تولیدی مواجه است و در عین حال به دنبال تنظیم رویکردهای اندازی فعالیتعدم اطمینان در راه

اند و مختلفی جهت ارتقا سطح رشد و توسعه است. با توجه به نظریاتی که به ابعاد مثبت انحصار اشاره نموده
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به  نوینی بینشتوان با در این زمینه، می یافته و درحال توسعهتوسعهکشورهای  نیز مشاهده تجربه موفق

ای برای ابزار انحصار نگریست و از آن در جهتی استفاده نمود که تحت کنترل نظارت دولتی و قانونی زمینه

یگاهی برای جا طورهای مولد، فراهم آید و همیناصالح انحصار موجود، توانمندسازی و ارتقا صنایع و بخش

. الزمه بکار بستن این ابزارها، مالکیت در نظر گرفته شودحمایت از حقوق  نوآوری و تحقیق و توسعه از طریق

ریزی هدفمند در این زمینه است و مشخص نمودن شناخت ابعاد نظام اقتصادی حاکم بر کشور و برنامه

با توجه به مطالب فوق . بسیار دارداهمیت  زنی تواند به عمل آورد،هایی که میجایگاه دقیق دولت و حمایت

 رویکردهای کلی مورد نظر این پژوهش به شرح زیر گردآوری شده است:

 هاها در جهت حمایت از آنبندی آنهای اقتصادی و اولویتشناسایی ماهیت صنایع و بخش 

  تعیین دقیق ابزارهای حمایتی و انحصاری با توجه به نوع انحصار 

 و مقررات بازنگری قوانین 

 ها جهت انتخاب صنعت تولیدی شناسایی نیازهای کشورهای منطقه و مد نظر داشتن آن 

 های تجاری کارآمدانتخاب سیاست 
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 (1پیوست )

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 و برآوردن فقر و محرومیت کردن کن و ریشه جامعه اقتصادی استقالل تأمین برای در اصل چهل و سوم

ضابطه منع  باید بر اساس یرانا اسالمی او، اقتصاد جمهوری رشد، با حفظ آزادی در جریان نیازهای انسان

 و حرام زیر استوار گردد. باطل و احتکار و ربا و دیگر معامالتانحصار غیر و  اضرار به

 ( 44قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )

( 12این قانون بیان شده است که اگر واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند ) 19در بند )ج: تجزیه( ماده 

 شود، هیأتهای غیردولتی میشرکت دولتی به بخش موقعیت انحصاری( این قانون موجب انتقال 1)ماده 

وری آن، نسبت به تفکیک تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهرهواگذاری می

 و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.

 )تسهیل رقابت و منع انحصار( فصل نهم

)اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی( بین  تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهمهرگونه  44ماده 

اخالل در این ماده را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن  7تا  1اشخاص که یک یا چند اثر از موارد 

 ممنوع است.را ایجاد نماید،  رقابت

 است: سایر موارد ممنوعه به شرح زیر بیان شده

 گذاری تهاجمید   قیمت

تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به   عرضه کاال یا خدمت به قیمتی پائین1

 دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.

   ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.2

        است شورای رقابتشخیص لطمه جدی، بر عهده تبصره   ت

 این بند باشد. 4تا  1کننده شامل هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که شامل موارد ه    اظهارات گمراه

 و  فروش یا خرید اجباری به معنای: 

   منوط کردن فروش یک کاال یا خدمت به خرید کاال یا خدمت دیگر یا بالعکس.1
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کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای    وادار2

 کاال یا خدمت دیگری  ارتباط داده شود.

   معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.3

 ز  عرضه کاال یا خدمت غیر استاندارد

 داخلی و یا معامالت بنگاه یا شرکت رقیبح   مداخله در امور 

این بند آورده  6تا  1های مختلف که در موارد ط   سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش

 شده است.

به معنای مشروط کردن عرضه کاال یا خدمت به خریدار به پذیرش  ی   محدود کردن قیمت فروش مجدد

 شرایط زیر:

   اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش 1

  مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کاال یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او 2

کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر کاال یا خدمت خریداری می

 شکلی.

 این بند. 3تا  1های   کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطالعات و موقعیت اشخاص به روش ک

ایجاد   هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف 46ماده 

بنگاهی  در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا اخالل در رقابت محدودیت یا

 فعالیت مشابه باشند. مرتبط و یا دارای

های دیگر را به نحوی ها یا بنگاه  هی چ شخص حقیق ی یا حقوقی نباید سرمایه ی ا سهام شرکت47ماده 

ای وجود دارد در یک و یا چند بازار گردد. البته در این خصوص تبصره اخالل در رقابتکند که موجب  لکتم

 نماید.نی میکه برخی موارد را مستث

 در موارد زیر ممنوع است:ها ها یا بنگاهادغام شرکت  48ماده 

 ( اعمال شود.45  در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده )1

   هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کاال یا خدمت به طور نا متعارفی افزایش یابد.2
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 ازار شود.  هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در ب3

 کننده در بازار شود.  هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل4

ها یا دسترسی آنها به دانش فنی ها و شرکت  در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه1تبصره 

، مجاز ( این ماده شود4( و )3پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای )جز از طریق ادغام امکان

 است.

 کند.  دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعالم می2تبصره 

( این 48( تا )44ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد ) حقوق و امتیازات انحصاری   51ماده 

داد قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت تصمیماتی را در جهت ابطال یا منع قرار

   1اعمال نماید.

آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت تعلق   هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی که به صورت تبعیض 52ماده 

 شود، ممنوع است. تسلط در بازار یا اخالل در رقابتگیرد و موجب 

غیردولتی در پذیری بخش به منظور تأمین شرایط هر چه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت -91ماده 

 های اقتصادی:فعالیت

های اقتصادی نظر توانند در بررسی لوایح و طرحمیهای مجلس شورای اسالمی الف   کلیه کمیسیون

 مشورتی فعاالن اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.

در تصمیمات اقتصادی  ت مجازندگیری در دولمیمادهای تصوراها و ستها، شها، هیأتیسیونلیه کمب   ک

دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده  .خود، نظر فعاالن اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند

گیری اقتصادی را از طریق اصالح اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم

این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و های مربوطه رسمیت بخشد. از نامهقانون یا آئین

به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره ارزی، هیأت عنوان عضو رسمی  اطاق تعاون به

                                           
 های اتخاذ شده شامل موارد زیر است:تصمیم 1

 قوق انحصاریالف( توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال ح

 ب( منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن. 

 این ماده.« ب»و « الف»ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای ج( ابطال قراردادها، توافق 
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گذاری خارجی( و هیأت عالی واگذاری)موضوع گذاری خارجی )موضوع قانون جلب و حمایت سرمایهسرمایه

 .شودایران( اضافه میاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمیقانون برنامه سوم توسعه 

ها و گونه پروندههای اقتصادی به داوری، در داوری اینج   قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده

های کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیت

 رد.عمل آو

د   اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور 

های اقتصادی و کسب نظرات فعاالن اقتصادی را ساز و کار الزم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلسه قوه

ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی  فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با

ها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری پیشنهادهای کارشناسانه الزم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاق

عالی  های منظم الزم را به شورای( قانون اساسی، گزارش44چهل و چهارم ) های کلی اصلاجراء سیاست

نویس قانون تقدیم نمایند و همچنین پیش( قانون اساسی 44هارم )های کلی اصل چهل و چاجراء سیاست

 را تهیه و ارائه کنند. "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار"

 سند راهبردی نظام جامع فناوری اطالعات جمهوری اسالمی ایران

توأم با شفاف سازی اطالعات برای های مناسب و برابر، و رانت جهت ایجاد فرصت نفی انحصار  4 2 4د 

 فعالین اقتصادی صنعت فناوری اطالعات.

 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

ر چارچوب برنامه اول با توجه به موارد تواند دبوده و دولت می انحصار دولتتجارت خارجی در  -8مورد 

های تعاونی و خصوصی واگذار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش ذیل، واردات و صادرات کاال و خدمات را به

 کند:

ساله توسط هیأت وزیران تصویب خواهد واردات کاالهای کثیرالمصرف و استراتژیک کشور که همه  -1

 .گردید، در انحصار دولت خواهد بود

دولت در چارچوب قانون صادرات و واردات ضوابط و شرایط مشارکت بخش غیر دولتی در امر  -2

نماید به فرد یا افراد حقیقی خاص اعالم می حق انحصاری عدم واگذاریصادرات و واردات را با توجه به 
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کسب را تا افراد حقیقی و حقوقی مختلف فرصت برابر برای استفاده از امکانات صادراتی و وارداتی

 نمایند.

توزیع سهمیه  جلوگیری از انحصاربا تأکید بر  های انحصاری در تولید و توزیع کاالحذف تشکل -11مورد 

صنفی و ممانعت از دسترسی به سودهای کالن ناشی از ای کاالهای تولیدی بخش دولتی توسط اتحادیه

 های دوگانه در اقتصاد کشور.وجود قیمت

 ه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانقانون برنامه پنج سال

گذاری هستند و بایستی در استثناء مواردی که مربوط به حاکمیت، نظارت و سیاست به -39تبصره مورد ب 

تواند جهت انجام کامل وظایف فوق الزامی بوده و دولت می انحصار دولت باقی بمانند لغو مابقی انحصارات

 رد نیاز را به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.لوایح مو

 های اساسیخط مشی -بخش دوم 

 ها مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقالب دولتی، سازمان کاهش تصدی و انحصارات

 اسالمی.

  تالش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از

طریق فعال کردن اشخاص حقیقی و حقوقی در امر تجارت خارجی پیش صادرات غیر نفتی از 

انحصار در امر  تحت نظارت دولت در محدوده قانون صادرات و واردات و جلوگیری از ایجاد

 واردات.

 های کلیسیاست -بخش سوم

 جلوگیری از انحصار.مند و تسهیل در شرایط ورود و خروج به حرفه تجارت برای افراد عالقه -

مقابله با های دولتی و غیردولتی و ها و یا شرکترکز قدرت اقتصادی مؤسسات و دستگاهکاهش تم -

 انحصارگرائی.

 (1390 - 1394قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران )اجتماعی  -فصل سوم 

جتماعی و های ابه منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه -28بند )الف( ماده 

های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، یا امتیاز ویژه برای صندوق جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار

شدگان های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمهشود صندوقتعاونی و یا دولتی اجازه داده می
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وزیران ای که به تصویب هیأتهنامو بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آئین

 رسد ایجاد گردد.می

  -105ماده 

، به شکل یک تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشودهای تجاری، مادامی که موجب ایجاد ادغام شرکت -الف

های تجاری موضوع ادغام، نامه آن شرکت در سایر شرکتجانبه و ادغام دو یا چند جانبه در چهارچوب اساس

 مجاز است.

پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید دولت موظف است شرایط  -ب

های کلی چهارم و اجرای سیاستاصالح موادی از قانون برنامه »( قانون 9را مطابق فصل ) هاو مجاز ادغام

 بینی نماید.پیش« ( قانون اساسی44و چهارم )اصل چهل 

 لغو انحصاراتپذیری با رویکرد ظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابتبه من -ج -161ماده 

( قانون اصالح 7( و )5مربوط به حمل و نقل هوایی شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از جمله مواد )

ی هاواگذاری به بخشو  6/2/1373موادی از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

، دولت موظف است نسبت رسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاکمیت مناسبخصوصی و تعاونی و خدمات

های سازمان هواپیمایی کشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن به اصالح وظایف، اختیارات و مسؤولیت

وری اسالمی وظایف و اختیارات حاکمیتی آن سازمان و همچنین اصالح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمه

 ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی نماید.

 های کلی نظام )ابالغی از سوی مقام معظم رهبری(سیاست

 الزامات واگذاری:

 :پرهیز از انحصارهای کلی اعمال حاکمیت و سیاست -بند )ه (

گذاری و استهای غیردولتی از طریق سیتداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش -1

های غیر ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکاجرای قوانین و مقررات و نظارت به

 دولتی.

 جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی. -2
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های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین   جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه3

 .مقررات و

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 های دولتیساماندهی شرکت -فصل دوم 

 های دولتی در بخش دولتی، این ماندن برخی شرکتبرای تشخیص ضرورت باقی - 4تبصره -4ماده 

 وجود دارد. هایی باشد که به طور طبیعی در آنها انحصار ها باید دارای فعالیتشرکت

دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و ی سهام موضوع این فصل به خدشهواگذار - 10ه بند )د( ماد

  ایجاد انحصار منجر نشود.یا 

 های اقتصادیتنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت -فصل چهارم 

خراج و تولید نفت خام و پاالیش مواد ریزی در امور مربوط به اکتشاف، استگذاری و برنامهسیاست - 33ماده 

تواند در چارچوب این قانون و نیز است و دولت میانحصار دولت در  های اصلی و فرعی آن،نفتی و فرآورده

وزیران خواهد رسید، انجام تصویب هیأت ای که طی مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهیه و بهنامهآئین

های اصلی و فرعی آن را به ش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآوردههای مربوط به عملیات پاالیفعالیت

و استمرار ارائه  موجب انحصار در بخش غیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود نحوی که

 داخلی واگذار نماید. خدمات تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی

ها و مقررات مصوب خود و یا اعطای ه به موجب دستورالعملانحصاراتی را کدولت مکلف است  - 35ماده 

. در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش طی مدت یک سال لغو کنداند امتیاز تخصیص منابع ایجاد شده

قائل های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض ها و شرکتدولتی و عمومی، نباید بین دستگاه

مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب برنامه سوم، اقدامات قانونی برای لغو انحصار  شد. همچنین دولت

 نماید.های انحصارگرانه معمولو جلوگیری از فعالیت

 پست و مخابرات -16فصل 

 -124ماده 

های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه به -الف

 عهده دولت خواهد بود. پستی و مخابراتی به ن استمرار ارائه خدمات و تضمی

شود قسمتی از های دولتی مخابراتی اجازه داده میمنظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی، به شرکتبه  -ب

 اندازی، آزمایش وبرداری، طراحی، مهندسی، نصب و راهنگهداری و بهره هایهای خود را در زمینهفعالیت
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های های دولت به بخشمشیالف( و نیز خطها با رعایت موارد مذکور در بند )تحویل تجهیزات و شبکه

 تعاونی و خصوصی داخلی واگذار نماید.

های مذکور در این ماده و پس از حصول اطمینان از عدم در حیطه مجوز فعالیت بخش غیردولتی -تبصره 

ای خواهد بود که به پیشنهاد نامهار ارائه خدمات، براساس آئیناستمرایجاد انحصار در بخش غیردولتی و 

 رسد.هیأت وزیران می تصویبمشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن تهیه و به 

 حمل و نقل -17فصل 

اعمال سیاست شود با حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی و به وزارت راه و ترابری اجازه داده می -128ماده 

و تضمین استمرار  جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتیکشور و جامع و هماهنگ حمل و نقل ریلی

نگهداری و بازسازی شبکه و  های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمیر،ارائه خدمات، بخشی از فعالیت

دولتی داخلی واگذار کند و در صورت ناوگان حمل و نقل ریلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر

آهن جمهوری اسالمی ایران از آنها های مشترک بین بخش غیردولتی داخلی و راهشرکتلزوم با ایجاد 

 حمایت و تسهیالت الزم در این زمینه را فراهم سازد. 

منحصراً خاست( شامل ناوبری، نشست و بربا توجه به اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی) -129ماده 

باشد، تمهیدات الزم برای جلوگیری از ایجاد هواپیمائی کشوری( میسازمان) در اختیار و در کنترل دولت

 بینی شده است. انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات پیش

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

های دولتی تنها در شرایط زیر در این بند ذکر شده است که ادامه ادامه فعالیت شرکت -7د( ماده بند )

 ها انحصاری باشد.ماهیت فعالیت آنممکن است که 

ظرفیت انجام  ( از%10درصد ) دولت موظف است با حفظ مالکیت خود حداقل ده- 25بند )الف( ماده 

حمل و نقل مواد نفتی و گازی با  تولید نفت و گاز، پاالیش، پخش وفعالیت مربوط به اکتشاف، استخراج و 

از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق را  %10 همچنین حداقل 9/7/1366رعایت قانون نفت مصوب 

 و استمرار ارائه به نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی نشوددر تأمین برق  با حفظ مسئولیت دولت

 اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.الذکر تضمین گردد به فوق خدمات

شامل با لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی -28بند )ج( ماده  5مورد 

در بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار بینی تمهیدات مناسب برای ناوبری نشست و برخاست و پیش
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هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران را به نحوی  دولت مجاز است سهام شرکتمرار ارائه خدمات، تضمین است

بخش غیردولتی واگذار مالکیت دولت باقی بماند و سهام شرکت ایران ایرتور را به  آن در %51که حداقل 

 نماید.

که انحصار روهای اقتصادی دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلم - 38بند )الف( ماده 

ناشی از توسعه اقتصادی طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهایی که انحصارات جدید 

الیحه تسهیل شرایط حقوق شهروندان، آید با رعایت ای و فناوری اطالعات و ارتباطات بوجود میشبکه

 کند. تقدیمرا به مجلس شورای اسالمی  رقابتی و ضد انحصار

مختلف های های برتر در بخشدر این بند، دولت در جهت ارتقاء سطح و جذب فناوری -40بند )الف( ماده 

های بزرگ، به صورت مجاز گیری شرکتها و شکلها، بنگاهاقداماتی را برای ادغام شرکتتواند اقتصادی، می

  انجام دهد.
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