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ّای ًسثت تِ کل تاصاس تسیاس کَچک تاضٌذ، ّواًٌذ ایٌکِ تواهی تٌگاُضَد. سلاتت کاهل است کِ هؼوَال دس ػول هحمك ًوی ،الالگَی ایذُ

 کٌٌذ.تٌگاُ ّا تا لیوت ٍ کیفیت تا ّن سلاتت هی هسافشکطی. سَد سلاتت کاهل ًضدیک غفش است ٍ ّیچ هسافشکطی ثشتوٌذ ًویطَد.

 انحصار

 ػکس اًحػاس.ضَد، تشدس ٍضؼیت سلاتت کاهل، لیوت اص تیشٍى تٌگاُ ٍ تَسط تاصاس تؼییي هی

 پیامدهای انحصار

ػلت تذتَدى اًحػاس فمط غیشٍالؼی تَدى لیوت ًیست، تلکِ ًاکاسایی ّن ٍخَد  تشیي هضیت سلاتت کاهل، ٍخَد کاسایی التػادی است.هْن

 خَاّذ داضت.

 عوامل ایجادکننده انحصار

ّای تالمَُ ایداد کٌٌذ گاّی اص طشیك کٌٌذ تشای ٍسٍد تٌگاُّای فؼال دس تاصاس سؼی هیهَاًؼی کِ تٌگاُ: انحصار ناشی از مداخالت دولتی

تایذ  فؼالیت کٌذخَاست کِ ّشکس  ایداد لاًَى دس هدلسال تطکیل اتحادیِ ٍ هثضَد. ساص دٍلتی اًدام هیالتی کشدى ٍ ًفَر دس هشاکض تػوین

 .ٍ تحت ًظاست آًْا تاضذ َص تگیشداص آًْا هد

کٌٌذ اًحػاس هَخَدضاى سا حفظ کٌٌذ. اغٌاف تا دس ایشاى ایي اًحػاس دس اغٌاف هختلف تسیاس سایح است ٍ حاضشیي دس یک غٌف تالش هی

کٌذ ٍ ذهات ٍ کاالّا دس سطح تٌگاُ استفادُ هیگزاسی خای دٍسَیِ داسًذ: دٍلت اص اتضاس اغٌاف تشای کٌتشل سیاسی ٍ لیوتحکَهت هثادلِ

دس هماتل اغٌاف اص دٍلت اهتیاص سفتاس اًحػاسی  گًَِ هذاخالت غَست ًگیشد.کٌٌذ تا اػتشاؼ ٍ هماٍهتی دس تشاتش ایياغٌاف تِ دٍلت کوک هی

 پزیشًذ کِ ایي اًحػاسّا سا تائیذ ٍ حوایت کٌٌذ.ّا تدای ایٌکِ تا اًحػاس هماتلِ کٌٌذ، هیکٌٌذ ٍ دٍلتتشای اػضای خَد دسیافت هی

 ّشچِ هٌاتغ ٍ اهکاًات الصم تشای ٍسٍد تِ یک غٌؼت تیطتش تاضذ، اهکاى ٍسٍد تشای دیگشاى ٍ سلاتت دس انحصار ناشی از طبیعت فعالیت بنگاه:

ی کِ هثل غٌؼت ّای خشٍج اص تاصاس ّن تیطتش تاضذ، اهکاى ٍسٍد کوتش است.ّشچِ ّضیٌِ فَالد. ٍ آى غٌؼت کوتش است، هثل غٌؼت پتشٍضیوی

ّای خذیذ اًذاصُ یک تٌگاُ ّن تش لذست اًحػاسی آى تاثیش داسد، ٍسٍد تشای تٌگاُ داسد کِ فمط تِ دسد ّواى غٌؼت هیخَسد. گشاًی آالتهاضیي

اًحػاس دیگش، اًحػاس ًاضی اص کاسایی است، ٍلتی یک  ّای تضسگ تا تَلیذ تاال ٍ ّضیٌِ تش ٍاحذ کن ٍخَد داسًذ، سخت است.دس غٌؼتی کِ تٌگاُ

دستی دس ػشضِ کاال ٍ خذهات ّن اًحػاسی تیٌی سشیغ ًیاص تاصاس ٍ پیصپیص آٍسد.، ّضیٌِ تَلیذ سا پاییي هیّای ًَیيتٌگاُ تا استفادُ اص سٍش

ای آًْا کن ٍ ّای حاضیِگزاسی اٍلیِ تسیاس صیاد ٍ ّضیٌِطثیؼی ایداد خَاّذ کشد. یک سشی اًحػاس طثیؼی ّن دس غٌایؼی کِ ّضیٌِ سشهایِ

 ّای حَصُ ضثکِ.اسا ضشکتّای تَصیغ آب، تشق، تلفي ٍ اسکاٌّذُ است سخ هیذّذ. هثل ضشکت

 مقابله با انحصار

تشای هثاسصُ تا اًحػاس ٍ  تا تػَیة لاًَى ضذاًحػاس ٍ هداصات اًحػاسگشاى. ّای هماتلِ تا اًحػاس سا دس پیص گیشًذ.اًذ تا سیاستّا هَظفدٍلت

تشای یاص تِ اخز هدَص افضایص کاسایی دس التػاد، تایذ اًحػاسات ًاضی اص هذاخالت دٍلت سا تا خای هوکي حزف ًوَد. تایذ تا خای هوکي ً

 ّای هختلف سا کاّص داد.ٍ هَاًغ ٍسٍد تِ فؼالیت فؼالیت التػادی سا هلغی کشد

http://abcbourse.ir/


www.aminaramesh.blog.ir 

amin.aramesh@gmail.com 

 مطالة تیشتر در:

 ایمیل من:

 کتاب اقتصاد ترای همه

 علی سرزعیم

 های ناظر تر ایجاد رقاتت و انحصارزدایی: سیاستششمفصل 

 

2 

 

ّای هَخَد اص لذست اًحػاسی تشخَسداسًذ، تدای الضام تِ کاّص دستَسی لیوت، تایذ تا تطَیك یل کوثَد سلاتت، تٌگاُدس هَاسدی کِ تِ دل

 ّای سلیة، اًحػاس سا ضکست.ٍ ایداد تسْیالت تشای ٍسٍد تٌگاُسلاتت 

ّا ٍ تطکیل یک تٌگاُ تضسگ، خلَی ایي ّا تا خلَگیشی اص ادغام تٌگاُّا هٌدش تِ اًحػاس ضَد، دٍلتدس هَاسدی ّن کِ هوکي اس تضسگی تٌگاُ

 ٌذگاى داخلی است.گیشًذ. گستشش هثادالت خاسخی ّن ساُ خَتی تشای خلَگیشی اص اًحػاس تَلیذکٌاًحػاس سا هی

کٌذ. تا استفادُ اص لاًَى هالکیت هؼٌَی ٍ اًحػاسی کشدى حك استفادُ اص یک دس هَاسدی ّن دٍلت اص اًحػاس تشای تطَیك ًَآٍسی حوایت هی

 اختشاع تٌْا تشای هختشع آى تا یک صهاى هطخع.

 ارهای ایرانانحصار در باز

 دالیل اًحػاس ضذیذ دس تاصاس ایشاى:

ّای دٍلتی لاًًَی است کِ دس یک صهاًی تستِ تِ ضشایط آى هَلغ تػَیة ضذُ ٍلی تا هٌطا اًحػاس تشای تسیاسی اص تٌگاُلَاًیي خاظ:  -1

 اًذ.تغییش ضشایط آى لاًَى ٍ اًحػاس ًاضی اص آى تالی هاًذُ

 اًذ!ّا تا التی کشدى آى اًحػاسات سا اتذی کشدُداد ضذُ ٍ تؼذا آى تٌگاُتِ تْاًِ حوایت اص غٌایغ ًَپا، اًحػاساتی ایحوایت اص غٌایغ ًَصاد:  -2

حوایت دٍلت تا پطتَاًِ پَل ًفت اص یک سشی غٌایغ خاظ تا هوٌَػیت ٍاسدات، اػطا تسْیالت تاًکی، اسص اسصاى ٍ ػذم هذاخالت دٍلتی:  -3

 ّای دٍلتی.تا ایي اًحػاسات تٌگاُ تَاًایی سلاتت تخص خػَغی

 ایداد تٌگاُ تَسط خَد دٍلت دس تاصاسی کِ تٌظش دسآهذصا سسیذُ ٍ ایداد اًحػاس دس اى.کسة دسآهذ:  -4

 ّای داخلی.گاُتشای تٌٍ اًحػاس  ّایا تاال تَدى تؼشفِ تؼاهل کوتش التػاد ایشاى تا دًیا ٍ هوٌَػیت ٍاسداتهحذٍدیت تاصاس:  -5

اص اغتطاش سیاسی ٍ التػادی  دس تشخی لَاًیي اًحػاسصا، هَاسدی ّوچَى تاهیي اهٌیت هلی، خلَگیشیّای هثْن اص حاکویت دٍلت: تلمی -6

 اضی اص فمذاى تؼشیف هطخع اص حاکویت ٍ ٍخَد اتْام فشاٍاى دس تؼشیف هفاّین فَق ضذُ است.ٍ غیشُ تِ ػٌَاى دلیل رکش ضذُ. ایي اهش ً
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