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  پیشگفتار

کننده بازار از منظر تسهیل رقابت در اکثر کشورهاي توسعه یافته صنعتی و تازه  تشکیل و تاسیس نهادها و مراجع تنظیم

اقتصادي و دانش بنیان شدن اقتصاد در عرصه صنعتی شده، یکی از الزامات توسعه و پیش شرط حصول رشد پایدار 

  جهانی قلمداد شده است.

کنند.  رقابت فرآیندي است که طی آن تعدادي شرکت، بنگاه و یا صنعت جهت کسب سهم بازار و سود بیشتر تالش می

رات در تواند به معناي توانایی یک ملت در حفظ یا افزایش سهم صاد همچنین رقابت پذیري اقتصاد در سطح ملی می

هاي  بازارهاي جهانی و به موازات آن حفظ یا ارتقاي سطح زندگی شهروندان در درازمدت باشد. به عبارت دیگر نظام

  تر معموالً از توانایی تولید درآمد باالتري براي شهروندان خود  برخوردار هستند.  اقتصادي رقابتی

وري و کارآمدي  و بعضاً مروج فساد در اقتصادهاي 	مانع بهره در نقطه مقابل رقابت، پدیده انحصار قرار دارد که ماهیتاً

ترین راهکار مبارزه با انحصار و تبعات منفی  غیررسمی وغیرشفاف است. به همین دلیل در بسیاري ازکشورها، اصلی

ه این گروه از دانند؛ چراکه تجرب	ناشی از آن را صرفاً در استقرار نهادها و قوانین ساختاري مرتبط با توسعه رقابت می

کشورها حاکی از آن است که مهمترین شرط حصول رشد اقتصادي با ثبات و پایدار، وجود ساختاري سالم، کارآمد و 

ها قبل، ضمن اصالح ساختار و شرایط بازار و تبیین مکانیزم  رقابتی در اقتصاد است. بنابر همین باور، این کشورها از سال

گیري  ضد انحصار و تاسیس نهادهاي قدرتمندي که مانع ایجاد اخالل در بازار و شکلرقابتی آن، نسبت به وضع قوانین 

  انحصارات گردد اقدام نمودند.

در کشور ما نیز با تالش و پیگیري خبرگان و اقتصاددانان و علیرغم وجود موانع ناشی از ناآشنایی سطوح مختلف  

تسهیل  قانونگیري با این مفهوم، تدریجاً موضوع تسهیل رقابت به جایگاه  الزم خود دست یافت و در نهایت 	تصمیم

در  25/3/1387قانون اساسی پیشنهاد و در تاریخ  44هاي کلی اصل  رقابت و منع انحصار در چارچوب فصل نهم سیاست

اجرا به دولت ابالغ گردید و شوراي رقابت جهت  1387مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در تیرماه 

اي و همه جانبه با انحصار و 	اي در جهت انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه علمی، ریشه	بعنوان تشکلی فراقوه

  آمیز یا مخل رقابت، از طریق ساز وکارهاي  قانونی و بعضاً پیشگیرانه آغاز به کار نمود. 	اعمال ناسالم و تبعیض

ها  نامه ستاي وظایف تعیین شده براي شوراي رقابت از جمله فراهم ساختن امکان دسترسی عموم به ضوابط، آییندر را

وعملکرد شورا، مرکز ملی رقابت نیز به عنوان بازوي کارشناسی و اجرایی شورا، اقدام به مطالعات گسترده کارشناسی در 
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و انجام امور کارشناسی در خصوص اقدامات مخل رقابت و انجام هاي مختلف از جمله پایش بازارهاي غیر رقابتی  زمینه

  گذاري کاالها و خدمات انحصاري نموده است.  هاي قیمت مطالعات علمی درخصوص روش

هایی از آن  و اینک بخش هاي مجلس شوراي اسالمی تهیه شده است شهجهت مرکز پژو تفضیل آن کهگزارش حاضر 

وضعیت  بررسی«ارشناسی انجام شده در مرکز ملی رقابت است که با عنوان جمله مطالعات ک، از تقدیم میگردد

و درجه تمرکز بازارهاي عمدتا بخش وضعیت رقابت ،  هاي اولیه  و انتهایی بجز بخشکه »  پذیري اقتصاد کشور رقابت

و  تهیهبا همت کارشناسان این مرکز  استخراج و از گزارشات تهیه شده قبلی مرکز ملی رقابت مختلف این گزارش، 

  گردیده است.تنظیم 

در اینجا ضمن سپاس به درگاه پروردگار، الزم است مراتب تقدیر و تشکر خود را از کلیه دست اندرکاران تهیه این   

هاي  د گاممجموعه ابراز نمایم. در خاتمه امید آن دارم که در سایه توجهات واستمرار توفیقات الهی، شوراي رقابت بتوان

شک ارایه نقد و نظرات عالمانه  بی موثرتري در توسعه کشور و تسهیل رقابت و مبارزه با پدیده انحصار بردارد.

                                            صاحبنظران ارجمند راهگشا و مددرسان این حرکت علمی و موجبات غناي هرچه بیشتر این اثر را فراهم خواهد نمود.

                                                                                         

  

  رضا شیوا                                                                                       

  و  مرکز ملی رقابت رییس شورا                                                                                        
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  رقابت پذیري اقتصاد ایرانوضعیت 

رقابت پذیري جهانی  گانه شاخص رقابت پذیري کشور که برابر آخرین گزارش 12هاي  با مروري اجمالی بر مولفه

و با همکاري آماري و اطالعاتی )  World Economic Forum مجمع جهانی اقتصاد (  از سوي 16-2015

کشور  140در میان  ایرانپذیري  نکه شاخص رقابتیابیم که علیرغم آ منتشر شده است، در میکشورهاي عضو 

ارتقاء یافته اما همچنان بواسطه در هم تنیدگی  74به رتبه  83رتبه بهبود نسبت دوره قبل  از رتبه  نه جهان با

ایجاد ها در همدیگر و همچنین عدم اطمینان از ثبات و پایداري تغییرات  و اثرات متقابل این مولفهاجزاء شاخص 

آن شاید نتوان با اطمینان کامل از  تداوم جهت حرکتموضوع هاي شاخص رقابت پذیري کشور و  شده در مولفه

موجب که اذعان نمود آنچه  نمودار زیربرابر صحبت به میان آورد اما می توان شاخص یاد شده، تداوم بهبود روند 

هاي بهداشت و آموزش  کشور شده است مجموعه اي از اثرات مولفه 2015-16بهبود وضعیت شاخص در دوره 

ها و  آموزش عالی بوده است ضمن اینکه وضعیت زیرساختو محیط اقتصاد کالنابتدایی، اندازه بازار، بهبود 

نهادها، پیچیدگی سه زیر شاخص کارایی بازار کاال در وضعیت مثبت میانی بهبود شاخص قرار دارند و وضعیت 

 ن ی چومولفه هاینیز به و بدترین وضعیت  گرفته در وضعیت میانه منفی قرارکسب وکار و آمادگی فناورانه 

   کارایی بازار کار، مسئله نوآوري و عدم توسعه یافتگی بازارهاي مالی برمی گردد.

  

و آموزش،  بهداشت  ثبات اقتصاد کالن،  زیرساختها، نهادها،پذیري ( مولفه رقابت 12وضعیت ایران در بطور کلی 

) و نوآوريوکار  محیط کسب  ،دازه بازارناآوري،  جذب فنآمادگی ، بازار کاال، کار، بازار مالی، عالی و کارآموزي آموزش
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در یت را کسب کرده است و در مقابل، ترین وضع ضعیف مالیبازار و  کاربازار مولفه  2ایران در  بنحوي است که

بازار  بهترین وضعیت را احراز نموده است. در واقع، دو مولفه بهداشتو  محیط اقتصاد کالن اندازه بازارهاي مولفه 

 بهداشتی،  هاي و در مقابل مولفه  پذیري ایران را در جهان بشدت کاهش داده شاخص رقابت مالیبازار و  کار

  اند. داده  طور موثري بهبود ایران را در جهان بهپذیري  شاخص رقابت اندازه بازارو  کالناقتصاد

متغیر  56 رتبه  پذیري ایران در جهان، مولفه اصلی رقابت 12کننده  متغیر تبیین 113 با مروري به رتبه و امتیاز

 22بوده است. در این بین، وضعیت  100باالتر از و  100کشور  140، در بین  درصد از کل متغیرها 50حدود یعنی 

دسترسی به خدمات ، سهولت دسترسی به وام، تجاري  ايه تعرفهمتوسط نرخ  میزان مالکیت خارجی، :  متغیر

تامین مالی از حفاظت از مالکیت فکري،  ، زنان در نیروي کار مشارکت، FDIمربوط به   مقررات  اقتصادي تاثیرمالی، 

قانونمندي مبادالت سهام و اوراق بهادار، ها،  سالمت بانک، آمیز دسترسی به سرمایه مخاطرهطریق بازار سرمایه، 

و همکاري در روابط کارگر  ها پذیري در تعیین دستمزد انعطافو کفایت خدمات مالی،  توان ،  میزان آموزش کارکنان

 ها تکنولوژيدسترسی به جدیدترین جذب و ، کنندگان محلی کیفیت عرضهگذار،  حمایت قوي از سرمایه ، و کارفرما

سهم واردات پیچیدگی فرآیندهاي تولید ، توسعه یافتگی و گستره بازاریابی ،  در شرکت، اثر بخشی هیات مدیره، 

د نشو تر ارزیابی می کشور بمراتب ضعیف 140در بین  120) با رتبه باالتر از CPI(% تغییرساالنه  ورمتو   GDPدر 

شک در  که بیارزیابی شده است  135تا  140بین  نامناسب وسیار مولفه اول صدراالشاره بشش ضمن آنکه رتبه 

پذیري اقتصاد  پذیري اقتصاد ایران در جهان تاثیر گذار بوده است و لذا به منظور بهبود و ارتقاي رقابت کاهش رقابت

( باالي رتبه متغیر و عامل سیاستی مورد اشاره  56ایران در جهان، در تمامی متغیرها، عوامل و سیاستها از جمله 

بایستی   135مورد باالي رتبه   6) و بویژه 120( باالي رتبه گفته متغیر و عامل سیاستی پیش 22و باالخص ) 99

   تري انجام پذیرد. اصالحات و اقدامات مناسب

و  شیوع بیماري ایدز، ماالریا و سلمیزان هاي  متعلق به مولفهبهداشتی  مباحثدر  بهترین رتبه ها نیز به ترتیب

، تولید ناخالص  GDPانداز ملی از تولید ناخالص داخلی، سهم بدهی دولت در  سهم پسهاي  مولفهها  زیرساخت  در

داخلی برحسب قدرت برابري خرید، اندازه بازار داخلی وخارجی، خطوط تلفن ثابت، کیفیت زیرساخت خطوط آهن، 

، کیفیت آموزشهاي ابتدایی و متوسطه، و باالخره  GDPمیزان اعتماد عام به سیاستمداران، سهم بودجه دولتی در 

الزم به ذکر است .بوده است  50آنها زیر  همگی که رتبهبوده است هاي ضد انحصار  میزان اثربخشی سیاست

باشد با این  وضعیت زیر شاخص هاي ایران بسیار شبیه به میانگین وضعیت کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا می

  تر برخوردار است. ز مزیت اندازه بازار مناسبتفاوت که ایران ا

شوند، ولی این امر  طور جداگانه توصیف و معرفی می پذیري به مؤلفه رقابت 12همانگونه که ذکر شد هر چند 

ها مستقل نیستند: آنها نه تنها با یکدیگر ارتباط دارند بلکه معموالً  نباید ما را از این واقعیت غافل سازد که این مؤلفه

مؤلفه دوازدهم) در دنیایی بدون نهادهاي حافظ حقوق مالکیت کنند. براي مثال، نوآوري ( یکدیگر را تقویت می

فکري (مؤلفه اول) یا در کشورهاي داراي نیروي کار فاقد تحصیالت و آموزش کافی (مؤلفه پنجم) میسر نیست و در 

ه ساختهاي کارامد و گسترد هاي ششم، هفتم و هشتم) یا فاقد زیر نظامهاي اقتصادي فاقد بازارهاي کارامد (مؤلفه
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مؤلفه مذکور در  12پذیري جهانی عمالً به تلفیق  (مؤلفه دوم) دشوارتر است. هرچند براي ساختن شاخص رقابت

تلفیقی و  طور جداگانه معرفی شده است، زیرا تحلیل غیر ها به پردازیم، ولی هر یک از این مؤلفه یک شاخص واحد می

هاي خاصی که هر کشور  شد: این نوع تحلیل، ما را به حوزهاندرکاران مفید با تواند براي کشورها و دست تفکیکی می

هاي مختلف تأثیر متفاوتی روي  سازد. روشن است که مؤلفه خاص باید در آنها دست به اصالح بزند نزدیکتر می

پذیري براي یک کشور با پایین ترین سطح توسعه آفریقایی با  گذارند: بهترین راه بهبود رقابت کشورهاي مختلف می

پذیري براي یک کشور اروپایی یکسان نیست. دلیل این امر آن است که این دو کشور در  ترین راه بهبود رقابتبه

یابد و  روند، دستمزدها افزایش می طور که کشورها در مسیر توسعه جلو می سطح متفاوتی از توسعه قرار دارند: همان

   زایش یابد.وري نیروي کار باید اف براي حفظ این درامد باالتر، بهره

برابر پژوهش انجام شده و همچنین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، جایگاه ایران به لحاظ توسعه رقابت پذیري، در 

پذیري(یعنی  رقابت2محور و خام فروشی) به مرحله  منبعرقابت پذیري(یعنی اقتصاد  1حال گذر از مرحله 

اي این است که کشورهایی که در حال گذار از یک مرحله به  باشد. ویژگی چنین مرحله اقتصاد کارایی محور) می

مرحله بعد هستند در صورتی که خود را براي صعود به مرحله بعد آماده نکنند به همان میزانی که در بیرون 

ها را در تخصیص منابع اقتصادي  کنند در صورتی که وزن زیر گروه رشد و حرکت می 2مرحله  به سوي 1مرحله 

 2شوند به نحوي که عوارض ناشی از ورود به مرحله  تغییر نداده باشند، دچار خسارت و شرایط نامساعد می

ها براي  یی وکاهش هزینه(نظیر افزایش حقوق کارگران) را دارند اما از مزایاي این مرحله که همان ارتقاء کارا

  دهند. باشند لذا به تدریج رقابت پذیري خود را از دست می پذیري است، برخوردار نمی تامین رقابت

   

 هاي ارتقاءدهنده  نیازهاي پایه   وزن ومراحل رقابت پذیري

  کارایی 

عوامل 

 ایجادکننده

  نوآوري

   جمع اوزان

  100  درصد  5  درصد  35  درصد  60  مرحله اقتصاد عامل محور -1

 کارائی محور مرحله اقتصاد -2

  محور

  100  درصد  10  درصد  50  درصد  40

 100  درصد  30  درصد  50 درصد  20  مرحله اقتصاد خالقیت محور -3

  100  درصد 4/7  درصد 42  درصد 6/50  2012وضعیت فعلی ایران در 
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نیروي محرکه یک نظام اقتصادي را عوامل تولید پذیري جهانی، در مرحله اول توسعه،  در چارچوب شاخص رقابت

و کشورها بر اساس ذخایر عوامل تولید خود ـ عمدتاً نیروي کار غیرماهر و منابع طبیعی ـ به  1دهد تشکیل می

را  2پردازند. شرکتها بر اساس قیمت به رقابت با یکدیگر پرداخته و محصوالت یا کاالهاي پایه و ابتدایی رقابت می

یابد. در این مرحله از توسعه، حفظ  وري پایین آنها در دستمزدهاي پایین تجلی می فروشند و بهره می

ساختهاي  پذیري عمدتاً به وجود نهادهاي عمومی و خصوصی داراي عملکرد مطلوب (مؤلفه اول)، زیر رقابت

الم و باسواد (مؤلفه چهارم) بستگی دارد. یافته (مؤلفه دوم)، ثبات اقتصاد کالن (مؤلفه سوم) و نیروي کار س توسعه

) 3یابد، کشورها وارد مرحله دوم توسعه (مبتنی بر کارایی که همراه با ارتقاي توسعه، دستمزدها ارتقا می  وقتی

شوند که در آن باید ایجاد فرایندهاي تولید کارامدتر را شروع کرده و کیفیت محصوالت را باال ببرند. در این  می

عالی (مؤلفه پنجم)، بازار کاالیی کارامد (مؤلفه  و آموزش  اي از کارآموزي طور فزاینده پذیري به بتمرحله، رقا

برداري از تکنولوژیهاي  ششم)، بازار کار کارامد (مؤلفه هفتم)، بازار مالی پیشرفته (مؤلفه دهم) و توانایی بهره

  گیرد. موجود (مؤلفه نهم) نشأت می

شوند، حفظ دستمزدهاي باالتر و  ) وارد می4ه مرحله سوم توسعه (مبتنی بر نوآوريسرانجام، وقتی که کشورها ب

ها و مؤسسات اقتصادي آنها بتوانند با محصوالتی  در نتیجه سطح زندگی آنها زمانی میسر خواهد بود که شرکت

وآوري (مؤلفه جدید و منحصر به فرد به رقابت با یکدیگر بپردازند. در این مرحله، شرکتها باید از طریق ن

ترین فرایندهاي تولید (مؤلفه یازدهم) به تولید کاالهاي  دوازدهم) با یکدیگر رقابت کرده و با استفاده از پیشرفته

پذیري جهانی لحاظ شده است که  جدید و متفاوتی بپردازند. مفهوم مراحل توسعه به این نحو در شاخص رقابت

ر خاص با توجه به مرحله خاص توسعه آن دارند، وزن نسبتاً هایی که ارتباط بیشتري با یک کشو به مؤلفه

مؤلفه تا حد معینی براي کلیه کشورها اهمیت دارند، ولی  12بیشتري داده شده است. به عبارت دیگر، اگرچه هر 

به عبارت دیگر بالغ شدن در ها به سطح خاص توسعه یک کشور بستگی دارد.  اهمیت نسبی هر یک از این مؤلفه

باشد بلکه بدلیل فوق با  پذیري بیشتر نمی اي و خروج به سوي مرحله بعد لزوماً مترادف با رقابت لههر مرح

یابد و اگر پیش نیازهاي تخصیص بهینه و وزن  میزان رقابت پذیري نیز کاهش می  رسیدن به آخر هر مرحله،

بت پذیري آنها، عدد کمتري را به فاکتورهاي مورد نیاز رشد مرحله بعدي فراهم نشود، نتیجتاً شاخص وقدرت رقا

پذیري با کاهش قیمت تمام شده  گیرد. لذا با عنایت به اینکه توسعه صادرات با بهره وري و توسعه رقابت خود می

تالش خود را در زمینه تعدیل اوزان و تغییر   باشند دولت بایستی تمامی در یک راستا و الزم و ملزوم هم می

هاي اقتصاد  اي و تخصیص منابع و هدایت امکانات محدود فعلی از زیر شاخص ي بودجهها اولویتها و سیاستگذاري

سمت دهی منابع و اولویتها به نفع زیر شاخصهاي اقتصاد کارایی محور یعنی (آموزش عالی، کارایی  وعامل محور 

اري که از بدنه تولید و بازار کاال، کارایی مناسب بازار کار، توسعه بازار سرمایه) مصروف دارند تا برابر انتظ

                                                                 
1. factor- driven stage 
2. basic 
3. efficiency-driven 
4. innovation-driven  
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رقابت پذیري اقتصاد کشور خود را براي فتح  2صادرکنندگان کشور وجود دارد انشااهللا پس از رسیدن به مرحله 

باشد تجهیز نمایند که  توسعه اقتصادي که همان اقتصاد خالقیت محور می 3قله اصلی رقابت پذیري یا مرحله 

  .تولید و صادرات با فناوري باالست ابزار اصلی آن نیز عنصر نوآوري از طریق

نیازهاي خروج از مرحله گذر و استقرار در مرحله دوم توسعه رقابت پذیري یا  بدیهی است به منظور تدارك پیش

همان مرحله اقتصاد مبتنی بر کارایی بایستی نسبت به آسیب شناسی مشکالت موجود در فضاي کسب و کار 

هاي کشور اقدام نمود. نمودار زیر  سازي فعالیت بنگاه اي اقتصادي و روانه کشور و هموار نمودن مسیر فعالیت

با تعیین المللی  از منظر استانداردهاي بینبخوبی مهمترین موانع ومشکالت موجود درفضاي کسب وکار کشور را 

  امتیاز یا وزن هریک نشان داده است که به دلیل گویا بودن از توضیح آن اجتناب میشود.

  

  

  
  World Economic Forum, The Global Compe��veness Report, 2015-16 ماخذ:
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  در بازارهاي منتخب ایران و درجه تمرکز نظري اجمالی بر وضعیت رقابت

  مرکز ملی رقابت) انجام شده درگزارشات و مطالعات  مستخرج از (

  

  بررسی و ارزیابی قدرت انحصاري صنایع ایران

هاي تمرکز به ارزیابی قدرت انحصاري صنایع ایران پرداخته شده است.  از طریق محاسبه شاخص 5در این گزارش

13این تحقیق وضعیت انحصاري  هاي مورد استفاده، وزارت  منبع داده بررسی کرده است. 1392صنعت را در سال  0

) و HHIهرفیندال (-هیرشمن هاي براساس محاسبه شاخص.باشد میصنعت و معدن و بازار بورس اوراق بهادار تهران 

باشند شامل  االترین قدرت انحصاري را دارا میمطابق آمار وزارت صنعت و معدن، صنایعی که ب ،نسبت تمرکز

؛ شامل صنایع تولید تجهیزات عملیات کنترل صنعتی، تولید و تعمیر تجهیزات راه آهن، ساخت باشند میموارد ذیل 

ها و تولید کاالهاي  ها و پیل ل اتیلیک، تولید انبارهبازي، تولید الک اسبابي و آالت موسیقی، تولید وسایل باز

تولید ماشین آالت براي ساخت منسوجات و البسه و ، تولید سایر مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگرورزشی، 

تولید ، گیاهیتولید دارو و موارد شیمیایی مورد استفادهدر پزشکی و محصوالت دارویی ، سایر انتشارات، چرم

هاي  تولید فرستنده، الت برنده و ابزار دستی و یراق آالت عمومیآتولید ، تجهیزات پزشکی و جراحی و ارتوپدي

تولید ، کوپتر هلیساخت هواپیماو، هاي ارتباطی و تلگرافی هاي مخصوص سیستم تلوزیونی و رادیویی و دستگاه

هاي فلزي  استخراج کانه، عادن طبقه بندي نشده درجاي دیگراستخراج سایرم، سیگار-محصوالت از توتون و تنباکو

به منظور ارزیابی قدرت انحصاري در صنایع ایران، در این تحقیق به محاسبه شاخص لرنر و مارك آپ  .آهنی

13-86و در طی دوره زمانی  ISICپرداخته شده است. این بررسی براي صنایع کد چهاررقمی  صورت پذیرفته  74

است. براساس محاسبه شاخص هاي مارك آپ و لرنر، صنایعی که باالترین مقدار این شاخص ها و به تبع آن 

باشند، شامل صنایع تولید سیمان و آهک و گچ، تولید مواد پالستیکی به شکل  بیشترین قدرت انحصاري را دارا می

ادواري،  نشریات و مجله و روزنامه صنوعی، تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت، انتشاراولیه و ساخت الستیک م

 هاي فراورده نشریات، تولید سایر و موسیقی کتابهاي و بروشور و کتاب الشعیر، انتشار تولید آجر، تولید مالتا و ماء

اساسی مسی، هستند. میزان  تمحصوال حرارت و تولید عایق –نسوز سرامیکی محصوالت شده، تولید تصفیه نفتی

                                                                 
 1390، مرکز ملی رقابت، ایران صنایع در انحصاري قدرت ارزیابی - 5
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، که نشان از قدرت 2,20و  0,52ترتیب عبارت است از  متوسط شاخص لرنر و مارك آپ براي این ده صنعت به

% صنایع 53باالي انحصاري این صنایع است. از سوي دیگر یافته ها نشان می دهد که شاخص لرنر و مارك آپ در 

ات اساسی براي رفع انحصارها صورت گیرد که این امر از طریق شوراي ایران باال است. از این رو بایستی اقدام

  باشد.  رقابت قابل اجرا می

خط مشی سیاست گذاري در قانون رقابت ایران بیشتر معطوف به متغیرهاي رفتاري بوده و توجه کمتري به نقش 

صنعتی که داراي ساختار غیر  متغیرهاي ساختاري داشته است، بنابراین براي شناسایی دقیق تر ویژگی بازارهاي

باشند، در این تحقیق به بررسی ارتباط میان قدرت انحصاري با تمرکز پرداخته شده است. نتایج حاکی از  رقابتی می

را دارا هستند عبارتند  ISICآن است که ده صنعتی که باالترین میزان تمرکز در میان سایر صنایع کد چهار رقمی 

 فلزات، تولید ذوب –متالوژي آالت ماشین ماءالشعیر، تولید و مالتا وابسته، تولید هايکاال و جواهرات از؛ تولید

آهن، تولید  راه تجهیزات تعمیر و چاپ، تولید به مربوط خدماتی هاي سیگار، فعالیت –تنباکو و توتون از محصوالت

 دیگر، تولید جاي در نشده بندي طبقه نقل و حمل وسایل سایر ابزارهاي اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید

 0,69هیرشمن براي این صنایع متمرکز مقدار  –سازي. میانگین شاخص هرفیندال مسی و چاي اساسی محصوالت

صنعتی که بیشترین میزان قدرت انحصاري  69است. بررسی نتایج مربوط به شاخص تمرکز نشان می دهد، در میان 

است. به بیان  0,18هیرشمن بیشتر از  -صنعت، شاخص هرفیندال 21 اند، در ) را دارا بوده1,20(مارك آپ بیش از 

% صنایع باالترین قدرت انحصار و میزان تمرکز را تواما 30,4دیگر، در میان صنایع با باالترین میزان رتبه انحصاري، 

 ماءالشعیر، انتشار و مالتا ازت، تولید ترکیبات و شیمیایی کود دارا هستند. این صنایع شامل این موارد است: تولید

 –متالوژي آالت ماشین مسی، تولید اساسی محصوالت نشریات، تولید سایر و موسیقی کتابهاي و بروشور و کتاب

 باتري و ها پیل و ها انباره مقوا، تولید و کاغذ و کاغذ خمیر آلومینیومی، تولید اساسی محصوالت فلزات، تولید ذوب

 غیر فلزات گري انتشارات، ریخته آهن، سایر راه تجهیزات تعمیر و ی، تولیدکشت انواع تعمیر و اولیه، تولید هاي

 دستباف، تولید جاجیم و زیلو و گلیم چرم، چاپ، تولید و البسه و منسوجات ساخت براي آالت ماشین آهنی، تولید

 اتیلیک الکل تلگرافی، تولید و ارتباطی سیستمهاي مخصوص دستگاههاي و رادیویی و تلویزیونی هاي فرستنده

چوب، چاي سازي و تولید وسایل بازي و  کاري رنده و کشی موتوري، اره نقلیه وسایل شده، تولید تخمیر ازمواد

اسباب سازي. الزم به ذکر است، صنایع مذکور(صنایعی که همزمان باالترین قدرت انحصاري و میزان تمرکز را دارا 

  را شامل می شوند.  ISICدرصد کل صنایع کد چهار رقمی 16هستند)، 
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از آنجا که یکی از مالك هاي ارزیابی درجه رقابتی یا انحصاري بودن بازارها، صرفه هاي مقیاس است، معموال 

انتظار بر آن است که در صنایع با صرفه هاي مقیاس باال شرایط انحصاري و بویژه انحصار طبیعی حاکم باشد. در این 

بازي، تولید ماشین  اسباب و بازي وسایل جز در صنایع سایر انتشارات، تولید چارچوب نتایج تحقیق نشان می دهد به

آالت متالوژي (ذوب فلزات)، تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف، تولید مالتا و ماء الشعیر، تولید و تعمیر انواع 

 کاري رنده و کشی اولیه، ارهشده، تولید انباره ها و پیل ها و باتري هاي  تخمیر ازمواد اتیلیک الکل کشتی، تولید

رادیویی و تولید محصوالت اساسی  و تلویزیونی هاي فرستنده چوب، تولید و تعمیر تجهیزات راه آهن، تولید

درصد از بنگاه هاي بزرگ بازار) و  50(اندازه صرفه هاي مقیاس بر مبناي متوسط اندازه  MES2مسی،که بیشترین 

را بوده اند، در بقیه صنایع ارتباط معنی داري میان این متغیرها مشاهده نمی مارك آپ و شاخص تمرکز را همزمان دا

  شود. به بیان دیگر، در اکثر صنایعی که داراي شاخص قدرت انحصاري باال 

بوده اند، صرفه هاي مقیاس اندك می باشد. بنابراین صرفه هاي مقیاس و انحصار طبیعی عامل مهمی در باال بودن 

 صنعتی ایران نبوده و در صنایع ایران از صرفه هاي مقیاس چندان بهره برداري نشده است.  مارك آپ بازارهاي

 در نشده بندي طبقه فلزي محصوالت سایر نتایج مطالعه و بررسی آن نشان می دهد که به جز یک صنعت (تولید

است. اما در برخی از صنایع این نسبت بسیار باال و در برخی اندك بوده  P>MCدیگر) در تمامی صنایع ایران  جاي

است. دامنه شاخص لرنر و مارك آپ و میزان فراوانی صنایع با توجه به این بازه ها در جدول زیر نشان داده شده 

اروپا)، از میان  ) براي مارك آپ (بر اساس توافق کمیسیون اتحادیه1,20است. با درنظرگرفتن میزان آستانه قدرت (

13  53صنعت داراي قدرت انحصاري باال بوده اند، که این میزان،  ISIC ،69صنعت فعال در کد چهاررقمی  0

  درصد کل صنایع را شامل می شود. 

  

  فراوانی توزیع صنایع در دامنه هاي مختلف شاخص لرنر و مارك آپ

  تجمعی نسبی صنایع فراوانی  تعداد صنایع  دامنه شاخص مارك آپ  دامنه شاخص لرنر

0.00≤L<0.08 1≤µ<1.10 25  19,3  

0.08≤L<0.16 1.10≤µ<1.20 36  27,7  

0.16≤L<0.22  1.20≤µ<1.30 35  27  

0.22≤L<0.30 1.30≤µ<1.40 17  13  

L≥0.30 µ≥1.40  17  13  
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شکل اولیه و یافته هاي این مطالعه موید آن است که صنایع تولید سیمان و آهک و گچ، تولید مواد پالستیکی به 

ادواري، تولید  نشریات و مجله و روزنامه ساخت الستیک مصنوعی، تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت، انتشار

 نفتی هاي فرآورده نشریات، تولید سایر و موسیقی کتابهاي و بروشور و کتاب الشعیر، انتشار آجر، تولید مالتا و ماء

اساسی مسی، ده صنعتی هستند که  محصوالت حرارت و تولید عایق –نسوز  سرامیکی محصوالت شده، تولید تصفیه

متوسط شاخص لرنر و مارك آپ براي این . میزان باالترین قدرت انحصاري در میان صنایع کشور را دارا می باشند

  ، که نشان از قدرت باالي انحصاري این صنایع است. 2,20و  0,52ترتیب عبارت است از  ده صنعت به

و  0,019ترتیب میانگین این شاخص ها براي ده صنعتی که کمترین قدرت انحصاري را دارا هستند، اعداد به همین 

 هستند. این ده صنعت نیز عبارتند از؛ تولید سایر محصوالت فلزي طبقه بندي نشده در جاي دیگر، تولید 1,02

بافی،  لبنی، جوراب هاي فراورده دچوبی، تولید ابزارهاي اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولی هاي محفظه و ظروف

 ژنراتور و برق موتورهاي چاپ، تولید به مربوط خدماتی هاي سیگار، فعالیت –تنباکو  و توتون از محصوالت تولید

 بندي درجه و کردن خرما و پاك و پسته بجز –فساد  از ها سبزي و ها میوه حفاظت و آوري ترانسفورماتور، عمل و

 1,28و مقدار متوسط مارك آپ  0,19پسته. همچنین کل صنایع، داراي مقدار متوسط شاخص لرنر  بندي بسته و

  هستند. 

بیشترین میزان پراکندگی از مقدار میانگین لرنر و میانگین مارك آپ مربوط به ده صنعت اول از نظر قدرت 

  اخص لرنر و مارك آپ می باشد. انحراف معیار ش 0,54و  0,099انحصاري به ترتیب با اتخاذ مقادیر 

، داراي پراکندگی کمتري در 0,030و  0,029ده صنعت آخر از نظر قدرت انحصاري به ترتیب با اتخاذ مقادیر 

براي شاخص لرنر و  0,147و  0,027مقایسه با انحراف معیار شاخص لرنر و مارك آپ کل صنایع (با انحراف معیار 

میانی از نظر قدرت انحصاري، شامل اره کشی و رنده کاري مارك آپ) است. این وضعیت در مورد ده صنعت 

چوب، تولید جعبه و کارتن، چاي سازي، تولید مبلمان، تولید پمپ و کمپرسور، تولید سایر محصوالت الستیکی به 

جز کفش، تولید المپ هاي الکتریکی، تولید محصوالت پالستیکی به جز کفش، تولید وسایل بازي و اسباب بازي 

براي شاخص لرنر و مارك  0,0069و  0,0047تجهیزات کنترل عملیات صنعتی (با مقادیر انحراف معیار  و تولید

آپ) نیز وجود دارد. تحلیل درون بخشی صنایع نیز موید این مطلب است که در میان ده صنعت اول از نظر قدرت 

مصنوعی  الستیک ساخت و اولیه شکل به پالستیکی مواد انحصاري، صنایع تولید سیمان و آهک و گچ  و نیز تولید

بیشترین میزان پراکندگی شاخص لرنر و مارك آپ را از میانگین این شاخص هاي قدرت انحصاري داراهستند. 

 نشریات و مجله و روزنامه کمترین میزان انحراف معیار درمیان قدرتمندترین صنایع انحصارگر متعلق به صنایع انتشار
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این بررسی در میان صنایع با کمترین قدرت انحصاري نیز حاکی از آن است که صنایع ادواري و تولید آجر است. 

 ابزارهاي چوبی و تولید هاي محفظه و ظروف تولید سایر محصوالت فلزي طبقه بندي نشده در جاي دیگر، تولید

ته و کمترین عکاسی بیشترین پراکندگی را نسبت به میانگین شاخص هاي قدرت انحصاري داش تجهیزات و اپتیکی

 هاي سیگار و فعالیت –تنباکو و توتون از محصوالت پراکندگی از میانگین این شاخص ها مربوط به صنایع تولید

چاپ است. توجه به این نکته حایز اهمیت است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، قدرت بازاري و  به مربوط خدماتی

هایی که در بازارها قدرت  ی با عدم سخت گیري در مورد بنگاهتوسعه اقتصادي چندان ناسازگار نمی باشند و حت

بازاري اعمال نموده اند، می توان به تحقق اهداف برنامه هاي اقتصادي کمک نمود، مشروط بر آنکه قدرت بازاري 

ن اساس بنگاه ها مبتنی بر کارایی برتر آنها و موانع طبیعی موجود در بازار باشد و منشا دولتی نداشته باشد. برای

مقررات و سیاست هاي رقابتی باید بر افزایش اندازه بازارها و رفع موانع ورود مصنوعی تاکید داشته باشند و بر 

  حذف امتیازهاي ویژه اي که گروه هاي صنعتی از آنها برخوردارند کوشش نمود. 

ه بیشترین میزان قدرت صنعتی ک 69ارزیابی ویژگی هاي قدرت انحصاري صنایع ایران، نشان می دهد، در میان 

هیرشمن، در بیست و یک صنعت  –اند، برمبناي شاخص هرفیندال  ) را دارا بوده1,20انحصاري (مارك آپ بیش از 

0,18 > HHI 0,18، در دوازده صنعت < HHI < 0,1  0,1و نهایتا درمورد سی و شش صنعت نیز < HHI  است. به

30بیان دیگر در میان صنایع با باالترین میزان رتبه انحصاري،  % صنایع باالترین قدرت انحصار و میزان تمرکز را 4,

  تواما دارا هستند. این صنایع شامل موارد زیر است: 

 سایر و سیقیمو بهاي کتا و بروشور و کتاب ماءالشعیر، انتشار و مالتا ازت، تولید ترکیبات و شیمیایی کود تولید

 اساسی محصوالت فلزات، تولید ذوب –متالوژي آالت ماشین مسی، تولید اساسی محصوالت نشریات، تولید

کشتی،  انواع تعمیر و اولیه، تولید هاي باتري و ها پیل و ها انباره مقوا، تولید و کاغذ و کاغذ خمیر آلومینیومی، تولید

 ساخت براي آالت ماشین آهنی، تولید غیر فلزات گري انتشارات، ریخته آهن، سایر راه تجهیزات تعمیر و تولید

 و رادیویی و تلویزیونی هاي فرستنده دستباف، تولید جاجیم و زیلو و گلیم چرم، چاپ، تولید و البسه و منسوجات

 نقلیه وسایل شده، تولید تخمیر ازمواد اتیلیک الکل تلگرافی، تولید و ارتباطی سیستمهاي مخصوص دستگاههاي

چوب، چاي سازي و تولید وسایل بازي و اسباب سازي. الزم به ذکر است، صنایع  کاري رنده و کشی موتوري، اره

درصد کل صنایع کد چهار 16مذکور(صنایعی که همزمان باالترین قدرت انحصاري و میزان تمرکز را دارا هستند)، 

  را شامل می شوند.  ISICرقمی 
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 را دارا هستند عبارتند از؛ تولید ISICده صنعتی که باالترین میزان تمرکز در میان سایر صنایع کد چهار رقمی 

 از محصوالت فلزات، تولید ذوب –متالوژي آالت ماشین ماءالشعیر، تولید و مالتا وابسته، تولید کاالهاي و جواهرات

آهن، تولید ابزارهاي  راه تجهیزات تعمیر و چاپ، تولید به مربوط خدماتی هاي سیگار، فعالیت –تنباکو و توتون

 اساسی محصوالت دیگر، تولید جاي در نشده بندي طبقه نقل و حمل وسایل سایر اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید

  است. 0,69هیرشمن براي این صنایع متمرکز مقدار  –سازي. میانگین شاخص هرفیندال مسی و چاي

 ریسندگی و سازي سنگ، آماده تکمیل و دادن شکل و آجر، بریدن تمرکز نیز شامل؛ تولیدده صنعت آخر از نظر 

 دیگر، تولید جاي در نشده بندي طبقه فلزي غیر کانی محصوالت سایر منسوجات، تولید بافت –منسوج  الیاف

 ملحقات و قطعات کفش، تولید بجز پالستیکی محصوالت گچ، تولید و سیمان و بتون از ساخته شده محصوالت

لبنی، هستند. مقدار  هاي فراورده طیور، نانوایی و تولید و دام ها، کشتار آن موتور و موتوري نقلیه وسایل براي

  است.  0,01هیرشمن براي این صنایع  –متوسط شاخص هرفیندال 

  را اختیار کرده است.  0,18میانگین شاخص مذکور براي تمامی صنایع موجود نیز مقدار 

دهد  از سوي دیگر تجزیه و تحلیل انحراف معیار این شاخص براي متمرکزترین صنایع (ده صنعت اول) نشان می

در مقایسه با کل صنعت (با انحراف  0,164پراکندگی شاخص تمرکز صنایع مذکور نسبت به میانگین آن با میزان 

) و 0,007از لحاظ تمرکز (با انحراف معیار  ) بسیار بیشتر می باشد. این موضوع درمورد ده صنعت آخر0,043معیار 

) با وضعیتی متفاوت روبروست. همانگونه که نتایج نشان می دهد، 0,010نیز ده صنعت میانی (با انحراف معیار 

  پراکندگی شاخص نسبت به میانگین در مورد این دو گروه از صنایع از انحراف معیار کل کمتر است. 

، عبارتند از: تولید فرآورده هاي نفتی  0,1هیرشمن  -با میانگین شاخص هرفیندال ده صنعت میانی از نظر تمرکز 

 هاي المپ و ها المپ فوالد، تولید و آهن اولیه محصوالت ساختمانی، تولید فلزي محصوالت تصفیه شده، تولید

 مکانیک مهندسی هاي فعالیت و فلزات کردن روکش و آوري الکترونیکی، عمل اجزاي سایر و الکترونیکی اي لوله

 و مطبق و چندالیی تخته و شده روکش هاي ورق روشنایی، تولید تجهیزات و الکتریکی هاي المپ عمومی، تولید

 مقاصد و دریانوردي و آزمایش و کنترل گیري، اندازه ویژه وسایل و ابزار تخته، تولید و پانل انواع سایر و نئوپان

 با آالت ماشین سایر جام و تولید شیشه بجز اي شیشه محصوالت تولیدصنعتی،  عملیات کنترل تجهیزات بجز دیگر

  کاربرد. 
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 از سوي دیگر بررسی درون بخشی صنایع ، گویاي آن است که در میان ده صنعت اول از نظر تمرکز، صنایع تولید

کز را دارا هستند. ماءالشعیر بیشترین پراکندگی از میانگین شاخص تمر و مالتا وابسته و تولید کاالهاي و جواهرات

  چاپ نیز کمترین انحراف معیار را نسبت به بقیه صنایع مذکور داراست.  به مربوط خدماتی هاي فعالیت

لبنی، نانوایی و تولید آجر  بیشترین میزان  هاي فراورده در میان ده صنعت آخر با کمترین میزان تمرکز، صنایع تولید

کفش کمترین انحراف معیار را در میان صنایع کمتر متمرکز  بجز پالستیکی محصوالت انحراف معیار و تولید

داراست. همچنین به طور کلی انحراف معیار درون بخشی صنایع متمرکز بیشتر از صنایعی است که کمترین میزان 

  تمرکز را دارا هستند.  

  ارزیابی صنایع انحصاري  بهره مند از درجه تمرکز باال و صرفه هاي اقتصادي

ما باالترین میزان صرفه اقتصادي توابه شرح جدول ذیل  ، دوازده صنعت ISICصنعت فعال در کد چهار رقمی  130از میان

را دارا بوده اند. الزم به ذکر است میزان صرفه اقتصادي در بیشتر صنایع ایران بسیار پایین  و درجه تمرکز و قدرت انحصاري

هستند. با این حال  0,1(مقیاس بهینه تولید) کوچکتر از  M.E.Sه داراي شاخص است، به طوریکه اکثر صنایع مورد مطالع

در را  M.E.Sدوازده صنعتی که مورد بررسی قرار می گیرند از این رو منتخب واقع شده اند که بیشترین میزان شاخص 

رك آپ بیش از اي شاخص ما، اخذ کرده و عالوه بر آن از نظر رتبه انحصاري دارISICمیان سایر صنایع کد چهار رقمی 

  است.  0,18نیز بوده  و شاخص هرفیندال آنها نیز بیش از آستانه  1,20

و درجه تمرکز در درجه مقیاس بهینه تولید رتبه جزئیات صنایع انحصاري با باالترین  

 M.E.S2 مارك آپ زیر شاخه هاي صنعت صنعت کد ردیف

 سایر انتشارات 2211 1
 بروشور انتشار

 پوستر انتشار

 پستال کارت انتشار

1,262 0,400 

 تولید وسایل بازي و اسباب بازي 3694 2

رباي آهن تولید  –بازي اسباب   

تولید  –بازي اسباب  

تولید  –بادکنک  

تولید  –فلزي تاب  

 ها پارك تفریحی وسایل تعمیر

تولید  –تفریحی هاي دستگاه  

تولید  –پالستیکی چرخه سه  

 سازي عروسک

تولید  –بچه روروئک فنري هاي قسمت  

تولید  –فلزي بازي وسایل  

1,199 0,394 

3 2923 
 تولید ماشین آالت متالوژي

 (ذوب فلزات)

تولید  –فلزات نورد دستگاه  تعمیر 

تولید  –سازي پروفیل آالت ماشین  تعمیر و 

 تعمیر و تولید – الکی سیم تولید آالت ماشین

 تعمیر و تولید – کابل و سیم تولید آالت ماشین

تولید  –مفتول کشش صنعتی آالت ماشین  تعمیر و 

 تعمیر و تولید – فلزکاري آالت ماشین

1,592 0,379 
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4 1725 
تولید گلیم و زیلو و جاجیم 

 دستباف

ره/ بافت – قراقی اجاق ادا  استان دستی صنایع 

پالس/ شهرستان دستی صنایع اداره  بافی 

جاجیمم)/ گلی نوعی(بافی تندار  بافی 

چنته/ بافی جوال خورجین/ بافی   بافی 

رند/ دستی صنایع دفتر زیلو/ بافی   بافی 

سرانداز/ بافی ساچیم  بافی 

 اي منطقه دستی صنایع سهامی شرکت

گلت/ بافی پیچ شریکی گلیم/ بافی   بافی 

مفرش/ بافی مرفج سند/ بافی   بافی 

رنی/ وبافی موج گلیم  –بافی   بافی 

1,226 0,347 

الشعیرتولید مالتا و ماء  1553 5  
 تولید – ماءالشعیر

 تولید – مالتا
1,848 0,283 

 تولید و تعمیر انواع کشتی 3511 6

 ایران دریایی صنعتی المللی بین سهامی شرکت

صدرا( )الملل بین   

 ناوگان تدارکات سهامی شرکت

 ایران دریایی صنایع سهامی شرکت

 ایران دریایی صنعتی سهامی شرکت

 فارس خلیج سازي کشتی شرکت

تولید  –کشتی  تعمیر و 

 تعمیر و تولید – نفتکش

1,328 0,224 

7 1551 
ازمواد اتیلیک الکل تولید  

شده تخمیر  

تولید  –اتیلیک الکل  

 تولید – سفید الکل

 تولید – طبی الکل

 اتیلیک الکل تصفیه و تقطیر صنعت

1,225 0,176 

8 3140 
 تولید انباره ها و پیل ها و

 باتري هاي اولیه

تولید  –خشک باطري  

 تولید – اتومبیل باطري

 تولید – باطري

 نیرو سازي باطري سهامی شرکت

1,333 0,172 

چوب کاري رنده و کشی اره 2010 9  

الوار/ تراورس اشباع الوار/ تولید –   بري 

برش/ چوب کردن اندود وبچ   –چوب   بري 

پشم/ چوب پرس پوشال/ تولید  –چوب  تولید  –  

تخته/ تولید – کولر پوشال  بري 

تولید/ تولید – چوبی تراورس  لمبه 

چوب/ تولید – چوبی تیر  بري 

 تولید – الوار و بینه گرده

 چوب بریدن – چوب کردن لنت

1,216 0,119 

 تولید و تعمیر تجهیزات راه آهن 3520 10

 آهن راه هاي دیزل تعمیرات

عمیرگاهت  آهن راه دیزل 

تولید  –درزین  تعمیر و 

 پارس واگن سهامی شرکت

 تعمیر و تولید – لوکوموتیو

 تعمیر و تولید – آهن راه واگن

1,314 0,117 

11 3220 
تلویزیونی هاي فرستنده تولید  

رادیویی و  

 دریایی مخابراتی و ناوبري هاي دستگاه تعمیر

تلکس/ تولید – تلفن  تعمیر و تولید – 

 تعمیر و تولید – تلگراف دستگاه

1,225 0,106 
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تولید  –مخابراتی هاي دستگاه  تعمیر و 

 فیبرنوري تولید سهامی شرکت

 الکترونیک صنایع سهامی شرکت

 وسایل تولید و تحقیق مرکز سهامی شرکت

فیبرنوري/ تکتا الکترونیک تولید  –  

 تولید – دیجیتال تلفن مراکز

 تولید محصوالت اساسی مسی 2721 12

تولید  –مسی لوله و مس آلیاژهاي  

شرکت/ مس ذوب  ایران مس صنایع ملی 

مفتول/ تولید  –مسی میله و لوله  تولید – مسی 

ورق/ مس آلیاژهاي و مس نورد  تولید – مس گرده و 

1,760 0,104 

  

    

  در اقتصاد ایران صنعتیتمرکز در بازارهاي   با تاکید بر اندازه ساختار بازارهاشناسایی 

و مدیریت مسـتقیم بـه سیاسـتگزاري و نظـارت تأکیـد      ، بر تغییر نقش دولت از مالکیت 44هاي کلی مرتبط با اصل  در سیاست

 خصوصـی پذیري و گسترش مالکیـت   سازي در راستاي افزایش کارایی و رقابت گیري خصوصی شده است و همچنین بر جهت

ت از طریـق سیاسـتگزاري و اجـراي قـوانین و       44هاي کلی اصل  اشاره شده است. در بند هـ از سیاست ، اعمال حاکمیت دوـل

یم   بنگاه هاهاي اقتصادي و همچنین جلوگیري از ایجاد انحصار توسط  فعالیت نظارت بر ي اقتصادي غیردولتی از طریـق تنـظ

  و تصویب قوانین و مقررات تصریح شده است.

ـران  با نگاهی به برنامه هاي توسعه ایران نیز مشاهده می شود که   یکی از الزامات برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتمـاعی ای

ـوص در مـواد       رقابت در بخش هاي اقتصادي بوده است،ارتقا  قـانون برنامـه    41و  40، 38بطوریکـه در برنامـه سـوم و بخص

ارتقـا سـطح رقابـت و    به این موضوع تاکید شده و دولت مکلف بـه  برنامه پنجم  107و ماده  99، 95، 69،93و در مواد چهارم 

ـنعتی حـایز اهمیـت    رات شده است.در راستاي جلوگیري از انحصاکنترل رفتار غیر رقابتی  از این رو شناخت ساختار بازارهاي ص

نعتی  حاضر با هدف تعیین درجه نقصان رقابت در بازار، به تحلیل سـاختار بازارهـاي   است .بر این اساس تحقیق در اقتصـاد   ـص

  پرداخته است. یافته هاي این تحقیق بیانگر آن است که:ایران 

404، صنایع با 1384در سال -1 CR ،74     درصـد   35درصد بنگاه هاي صنعتی کشور را در اختیار داشته انـد و سـهم آنهـا

ر صـنایع بـا       وده اسـت.بعبارت دقیقـت 404فروش بخش صـنعت ـب CR  ،11941       د. صـنایع بـا بنگـاه را در اختیـار داشـته اـن
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404 CR 604بنگاه و صنایع با 4077حدود CR  604بنگاه را پوشش داده اند. صنایع با 1910معادل CR   55معـادل 

  درصد فروش بخش صنعت را در اختیار داشته اند. 

ـوثر) در نظـر بگیـریم، در ایـن        40اگر چنانچه بازارهاي صنعتی با تمرکز باالي درصد را بعنوان صنایع غیر رقـابتی (انحصـار م

ابتی مـی    84صنعت چهار رقمی، در132ت می توان پذیرفت که از میان صور صنعت ، نیروهاي انحصار موثرتر  از نیروهاي رـق

ـر رقـابتی در سـال        51باشند و تنها در ـیش از  1384صنعت چهار رقمی رقابت موثر وجود دارد. بر ایـن اسـاس صـنایع غی  65ب

  درصد فروش صنعت را در اختیار داشته اند. 35ی درصد فروش صنعت را بخود اختصاص داده و صنایع رقابت

404 مربوط به صنایع با در بخش صنعت، ي فعالبنگاه هادرصد  4/74 نیز 1386در سال-2 CR وده و درصـد فـروش    30 ـب

404صنعت را بخود اختصاص داده اند، در حالیکه صنایع متمرکز در ایران( CR ـور را  بنگـاه هـا  درصد  6/25) حدود ي کش

ـــیش از  در اختیــــار داشــــته ــد.    70و ـب ـ ــــود اختصــــاص داده اـن ــنعت را بخ ــ ــروش ص ـ  1386در ســــال درصــــد ـف

  درصد بوده اند. 40صنعت داراي شدت تمرکز بیش از  ISIC  ،92صنعت فعال در کد چهارم  135از  

نیز موید نتایج شاخص 1386شاخص هرفیندال در سال -3
4CR   ه  می باشد،به این ترتیـب ـد   47ـک کشـور داراي  صـنایع درص

H H 1000  ی باشـند    60که  صنایعدرصد دیگر  53درصد فروش را دارا بوده و  40بوده که درصد فروش صنعت را دارا ـم

  می باشند.   1000داراي تمرکز بیش از 

ـال   ISICدر سطح کد چهارم  ترین صنایعتمرکزبررسی تحقیق جاري بیانگر آن است که م-4 ـنعت تولیـد مالتـا     1386در س ص

  بوده اند. "انتشارات"و ماالشعیر، تولید محصوالت از توتون و تنباکو و صنایع 

1386بنگاه در سال  4شدت تمرکز بر مبناي شاخص هرفیندال و نسبت تمرکز  جدول  

  

 بنگاه هاتعداد  کد فعالیت

هرفیندال(بر مبناي 

 فروش)

CR4 

  (بر مبناي فروش)

 0.29 383.8541 67 1512 عمل آوري و حفاظت ماهی و فراورده هاي ماهی و سایر حیوانات دریایی از فساد

 0.45 758.6291 56 1514 تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی

 0.15 184.9233 202 1515 کشتار دام و طیور

 0.3 371.713 142 1516 فراورد ههاي گوشتی از فسادعمل آوري و حفاظت گوشت و 
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 0.4 597.9198 47 1517 پاك کردن و درجه بندي و بسته بندي خرما

 0.78 2767.421 14 1518 پاك کردن و درجه بندي و بسته بندي پسته

 0.23 226.7743 266 1519 بجز پسته و خرما –عمل آوري و حفاظت میوه ها و سبزي ها از فساد

 0.22 226.2575 256 1520 تولید فراورده هاي لبنی

 0.27 301.5457 298 1531 آماده سازي و آرد کردن غالت و حبوب

 0.53 1330.669 30 1532 تولید نشاسته و فراورده هاي نشاسته اي

 0.24 288.9157 100 1533 تولید خوراك دام و حیوانات

 0.21 307.0024 71 1542 تولید قند و شکر

 0.57 1268.28 76 1543 تولید آب نبات و شکالت و نقل و کاکائو و آدامس

 0.48 1325.411 129 1544 تولید رشته و ماکارونی و ورمیشل و محصوالت آردي مشابه

 0.19 212.1026 95 1545 نانوایی

 0.42 559.1509 242 1546 تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک

 0.8 5130.066 72 1547 چاي سازي

 0.24 246.4637 271 1548 تولید سایر محصوالت غذایی طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 0.8 2014.92 9 1551 تولید الکل اتیلیک ازمواد تخمیر شده

 1 9029.14 7 1553 تولید مالتا و ماءالشعیر

 0.35 530.89 60 1555 تولید نوشابه هاي غیر الکلی گازدار

 0.62 1242.945 34 1556 معدنیتولید دوغ گازدار و آب 

 1 7752.688 2 1600 سیگار –تولید محصوالت از توتون و تنباکو

لیاف منسوج  0.09 73.7166 537 1711 بافت منسوجات –آماده سازي و ریسندگی ا

 0.27 332.076 76 1712 تکمیل منسوجات

 0.44 668.7484 70 1721 تولید کاالهاي نساجی ساخت هشده به استثناي پوشاك

 0.96 2721.302 5 1723 تولید طناب، ریسمان، نخ قند و توري

 0.57 1120.886 72 1724 تولید قالی و قالیچه دستباف

 1 4573.435 3 1725 تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف

 0.23 250.6367 224 1726 تولید فرش ماشینی و موکت

 0.76 2172.948 20 1729 دیگرتولید سایر منسوجات طبقه بندي نشده در جاي 

 0.5 859.7407 29 1731 کشبافی و تریکو بافی و قالب بافی

 0.67 1417.559 12 1732 جوراب بافی
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 0.36 540.4631 132 1810 تولید پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خزدار

 0.36 483.4434 82 1911 دباغی و تکمیل چرم

 0.9 2182.783 5 1912 مشابه و زین و یراقتولید کیف و چمدان و محصوالت 

 0.33 446.7197 109 1920 تولید کفش

 0.83 3691.204 16 2010 اره کشی و رنده کاري چوب

 0.56 1006.692 60 2021 تولید ورق هاي روکش شده و تخته چندالیی و مطبق و نئوپان و سایر انواع پانل و تخته

 0.41 596.3607 37 2022 پنجره سازي چوبی ساختمانی تولید مصنوعات نجاري و قفسه و در و

 0.7 1443.639 11 2023 تولید ظروف و محفظه هاي چوبی

مواد حصیري  0.64 1462.807 13 2029 تولید سایر محصوالت چوبی و تولید کاال از چوب پنبه و نی و 

 0.71 1791.383 61 2101 تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا

 0.24 322.2445 155 2102 کارتن و سایر وسایل بسته بندي کاغذي و مقواییتولید جعبه و 

 0.32 391.1402 85 2109 تولید سایر کاالهاي کاغذي و مقوایی

 0.68 2076.374 25 2211 انتشار کتاب و بروشور و کتا بهاي موسیقی و سایر نشریات

 0.4 617.8224 40 2212 انتشار روزنامه و مجله و نشریات ادواري

انتشارات  0.93 2607.212 5 2219 سایر 

 0.57 1822.962 103 2221 چاپ

 0.49 1810.648 61 2222 فعالیت هاي خدماتی مربوط به چاپ

 1 10000 1 2230 تکثیر رسانه هاي ضبط شده

 0.95 3691.627 6 2310 تولید فراورده هاي کوره کک

 0.61 1229.936 130 2320 تولید فراورده هاي نفتی تصفیه شده

 0.55 898.6453 200 2411 تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت

 0.92 2588.261 56 2412 تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت

اولیه و ساخت الستیک مصنوعی  0.69 1726.835 93 2413 تولید مواد پالستیکی به شکل 

 0.65 1522.708 25 2421 شیمیایی مورد استفاده در کشاورزي تولید سموم دفع آفات و سایر فراورد ههاي

 0.2 244.1204 154 2422 تولید انواع رنگ و روغن جال و پوشش هاي مشابه و بتانه

مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی و محصوالت دارویی گیاهی  0.21 242.4656 155 2423 تولید دارو و 

 0.43 671.2751 141 2424 لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و لوازم آرایش تولید صابون و مواد پا ککننده و

 0.4 518.5412 82 2429 تولید سایر محصوالت شیمیایی طبقه بندي نشده در جاي دیگر

لیاف مصنوعی  0.91 3477.801 13 2430 تولید ا
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 0.63 1379.968 28 2511 تولید الستیک رویی و تویی و روکش کردن مجدد و بازسازي الستی کهاي رویی

 0.33 429.8503 86 2519 تولید سایر محصوالت الستیکی بجز کفش

 0.15 111.4303 702 2520 تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش

 0.38 621.9033 58 2611 تولید شیشه جام

 0.48 845.1712 57 2612 تولید محصوالت شیشه اي بجز شیشه جام

 0.27 397.4768 75 2691 غیر نسوز غیر ساختمانیتولید کاالهاي سرامیکی 

 0.68 1550.939 28 2692 عایق حرارت –تولید محصوالت سرامیکی نسوز

 0.24 295.6683 157 2694 تولید سیمان و آهک و گچ

 0.13 103.0541 399 2695 تولید محصوالت ساخت هشده از بتون و سیمان و گچ

 0.09 61.5489 385 2696 بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ

 0.04 31.8871 642 2697 تولید آجر

 0.2 254.7004 99 2698 تولید سایر محصوالت گلی و سرامیکی غیر نسوز ساختمانی

 0.11 82.2879 394 2699 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي طبقه بندي نشده در جاي دیگر

اولیه آهن و فوالد  0.57 1144.388 210 2710 تولید محصوالت 

 0.95 5215.975 19 2721 تولید محصوالت اساسی مسی

 0.73 1946.133 82 2722 تولید محصوالت اساسی آلومینیومی

و آلومینیوم –تولید فلزات گرانبها و سایر محصوالت اساسی  0.46 750.0225 55 2723 بجز آهن و فوالد و مس 

 0.41 620.8684 156 2731 ریخته گري آهن و فوالد

 0.7 2806.376 41 2732 ریخته گري فلزات غیر آهنی

 0.41 1177.55 279 2811 تولید محصوالت فلزي ساختمانی

انباره ها و ظروف فلزي مشابه  0.44 700.2423 120 2812 تولید مخازن و 

 1 10000 1 2813 تولید مولدهاي بخار بجز دیگ هاي آب گرم و حرارت مرکزي

 0.77 1897.529 33 2891 و قالب زنی و پتک کاري غلتکی فلزات و متالوژي گردها چکش کاري و پرسکاري

 0.52 1047.986 177 2892 عمل آوري و روکش کردن فلزات و فعالیت هاي مهندسی مکانیک عمومی

 0.28 406.2165 61 2893 تولید آالت برنده و ابزار دستی و یراق آالت عمومی

 0.24 234.6622 394 2899 طبقه بندي نشده در جاي دیگرتولید سایر محصوالت فلزي 

ولید موتور و توربین  0.93 4642.321 19 2911 بجز موتورهاي هواپیما و وسایل نقلیه و موتورهاي دوچرخه و سه چرخه –ت

 0.3 372.1736 125 2912 تولید پمپ و کمپرسور و شیر و سوپاپ

 0.63 1493.374 36 2913 دیفرانسیالتولید یاتاقان و دنده و چرخ دنده و 
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 0.69 1552.641 27 2914 تولید اجاق و کوره و مشعل هاي کوره

 0.31 431.8483 64 2915 تولید تجهیزات باال برنده و جابه جاکننده

 0.42 575.8845 132 2919 تولید سایر ماشین آالت با کاربرد عام

 0.81 3635.125 87 2921 تولید ماشین آالت کشاورزي و جنگلداري

ابزارها  0.35 539.358 83 2922 تولید ماشین 

 1 7372.124 5 2923 ذوب فلزات –تولید ماشین آالت متالوژي

 0.86 3988.783 58 2924 تولید ماشین آالت معدن و استخراج و ساختمان

 0.34 490.0591 70 2925 تولید ماشین آالت عمل آوري مواد غذایی و نوشابه و توتون و تنباکو

لبسه و چرم  0.87 3776.608 21 2926 تولید ماشین آالت براي ساخت منسوجات و ا

 0.5 937.1939 57 2929 تولید سایر ماشین آالت با کاربرد خاص

 0.3 369.779 200 2930 تولید وسایل خانگی طبقه بندي نشده در جاي دیگر

داري و حسابگر و محاسباتی  0.45 767.5456 32 3000 تولید ماشین آالت ا

 0.64 1620.14 73 3110 تولید موتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

 0.4 528.831 147 3120 تولید دستگاه هاي توزیع و کنترل نیروي برق

 0.34 488.6804 110 3130 تولید سیم و کابل عایق بندي شده

انباره ها و پیل ها و باتري هاي اولیه  0.93 3030.544 11 3140 تولید 

 0.55 1020.881 52 3150 تولید المپ هاي الکتریکی و تجهیزات روشنایی

 0.84 3990.215 50 3190 تولید سایر تجهیزات الکتریکی طبقه بندي نشده در جاي دیگر

الکترونیکی و سایر اجزاي الکترونیکی  0.49 1084.459 30 3210 تولید المپ ها و المپ هاي لوله اي 

ولید فرستنده هاي تلویزیونی و رادیویی و دستگا ههاي مخصوص سیستمهاي ارتباطی و تلگرافی  0.83 2981.63 18 3220 ت

ولید گیرنده هاي تلویزیون و رادیو، دستگاه هاي ضبط یا پخش صوت و ویدئو و کاالهاي وابسته  0.72 1580.23 25 3230 ت

 0.36 466.7093 93 3311 ارتوپديتولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل 

ـز تجهیـزات کنتـرل         ایش و دریـانوردي و مقاصـد دیگـر بج تولید ابزار و وسایل ویژه اندازه گیري، کنترل و آزـم

 0.53 981.78 33 3312 عملیات صنعتی

 1 8108.957 3 3313 تولید تجهیزات کنترل عملیات صنعتی

 0.91 3053.818 8 3330 تولید ساعت هاي مچی و انواع دیگر ساعت

 0.75 2059.886 34 3410 تولید وسایل نقلیه موتوري

 0.85 4809.327 47 3420 براي وسایل نقلیه موتوري و ساخت تریلر و نیم تریلر –اتاق سازي –تولید بدنه

 0.22 192.1549 549 3430 تولید قطعات و ملحقات براي وسایل نقلیه موتوري و موتور آن ها
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 0.9 4044.93 8 3511 انواع کشتیتولید و تعمیر 

 0.51 873.5429 22 3512 تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها بجز کشتی

 0.93 5501.768 17 3520 تولید و تعمیر تجهیزات راه آهن

 1 9581.598 3 3530 تولید وسایل نقلیه هوایی و فضایی

 0.27 312.2477 109 3591 تولید انواع موتورسیکلت

 0.87 2452.29 9 3592 تولید انواع دوچرخه و صندلی چرخدار معلولین

 0.93 5411.91 8 3599 تولید سایر وسایل حمل و نقل طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 0.45 786.1279 197 3610 تولید مبلمان

 0.86 5450.761 14 3691 تولید جواهرات و کاالهاي وابسته

 1 10000 1 3692 تولید آالت موسیقی

 0.97 3591.096 5 3693 تولید کاالهاي ورزشی

 1 4612.527 4 3694 تولید وسایل بازي و اسباب بازي

 0.29 355.2197 131 3699 تولید سایر مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 0.81 2614.003 11 3720 بازیافت ضایعات و خرده هاي غیر فلز

  

 کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابتمطالعات و بررسی هاي گزارش 

و به دنبال افزایش بی سابقه نرخ ارز، قیمت انواع خودروي سواري تولید داخل با افزایش  1391در سال 

شدید مواجه شد. در همین راستا با توجه به وجود تمرکز شدید در بازار خودرو و به دنبال مصاحبه 

شوراي رقابت به عنوان نهاد مسئول قیمت گذاري  1391تلویزیونی رئیس جمهور وقت در بهمن ماه سال 

خودرو معرفی گردید. در همین راستا کارگروهی با عنوان کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت تشکیل 

مسئولیت انجام مطالعات و ارائه نظارت کارشناسی در  1393و  1392کارگروه در سال هاي  گردید. این

دروي داخلی را بر عهده داشته است. ذیالً اقدامات صورت پذیرفته خصوص موضوعات مرتبط با بازار خو

در کارگروه خودروي مرکز ملی رقابت و مصوبات مرتبط شوراي رقابت به تفکیک موضوعات مربوطه در 

گذاري خودروهایی که رقیب  در قیمت الزم به ذکر است که بطور کلی شورا ارائه می گردد.  1393سال 

در بازار، بصورت محدود به انحصار  ، پس از اثبات وجود وظایف ذاتی شورا اما بنابر  د،دخالتی ندار دارند

 .شود وارد میو داراي ماهیت انحصاري خاص  هايبازار خودرو
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 1393مطالعات مرتبط با استخراج دستورالعمل قیمت خودرو در سال 

مرکز ملی رقابت به عنوان بازوي اجرایی شوراي رقابت مطالعات مرتبط با تدوین این دستورالعمل را انجام داده 

01/02/13شوراي رقابت در تاریخو نتایج در شوراي رقابت به بحث و بررسی گذاشته شد و نهایتاً  دریکصد  92

روش قیمت گذاري سقف قیمتی  مصوب نمود که مبناي تعیین قیمت خودرو و چهل و هشتمین جلسه خود

باشد. مولفه هاي مورد نیاز جهت محاسبه قیمت بر اساس این روش نیز توسط شوراي رقابت تصریح گردید. در 

13سال  کارگروه خودرو با انجام مطالعات تکمیلی و با بررسی نتایج تجربه یک ساله قیمت گذاري خودرو،  93

ثردر  قیمت گذاري خودرو به شوراي رقابت ارائه نمود. نتیجه پیشنهاداتی جهت اصالح تعریف مولفه هاي مو

اصالح نحوه محاسبه برخی از مولفه هاي دستورالعمل از قبیل مولفه تورم و کیفیت بود. اصالحات  این امر

صورت پذیرفته در نحوه محاسبات عوامل تورم و کیفیت در جلسات متعدد در شوراي رقابت به بحث گذاشته 

در یکصد و هشتاد و مال نظرات اعضاي محترم شوراي رقابت مصوب گردید. نهایتاً شورا شد و پس از اع

21/03/13هفتمین جلسه خود مورخ  افزایش مجاز در قیمت انواع خودروي سواري جهت اعمال در  درصد 93

13سال  اي را مصوب نمود. در مسیر اصالح و بازنگري دستورالعمل تعیین قیمت خودرو مطالعات گسترده  93

کارشناسی با موضوع تورم و کیفیت،  در مرکز ملی رقابت صورت پذیرفت که نتیجه این مطالعات، گزارشات

می باشد. این گزارش بصورت  "دستورالعمل تعیین قیمت خودرو " و یک گزارش جامع با عنوانارز متقاضی 

13در سال است. مجلد در آرشیو گزارشات مرکز ملی رقابت موجود  بت عالوه بر تصویب شوراي رقا 93

گانه براي خودروسازان وضع نمود. عمده این شروط ناظر بر  5دستورالعمل تعیین قیمت خودرو ، شروطی 

اصالح فرآیند فروش منطبق با نظرات اعضاي  احقاق حقوق مصرف کنندگان و کاهش حاشیه بازار بود.

کارگروه خودروي مرکز ملی رقابت  بت از جمله تعهدات خودروسازان بود.کارگروه خودروي مرکز ملی رقا

13در طی سال  اقدام به نظارت بر حسن اجراي مصوبه شوراي رقابت توسط شرکت هاي خودروسازي نمود  93

 و در موارد بروز تخلف مراتب را به استماع اعضاي شوراي رقابت رسانید. 

می تواند از عوامل تاثیرگذار بر ایجاد  از آنجا که تعیین تعرفه واردات خودرو  :تدوین گزارش تعرفه واردات خودرو

از مرکز  1392رقابت در بازار خودرو و به تبع آن قیمت انواع خودروي داخلی باشد، شوراي رقابت در بهمن ماه 
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ملی رقابت در خواست نمودتا در زمینه تعیین تعرفه واردات خودرو مطالعات کارشناسی به عمل آورد. کارگروه 

ت نیز پس از برگزاري جلسات متعدد و انجام مطالعات مرتبط و بررسی تجربه سایر خودروي مرکز ملی رقاب

کشورها پیشنهادات خود را به اعضاي محترم شوراي رقابت تقدیم نمود که منجر به مصوبه یکصد و هشتاد 

11/12/13شوراي رقابت مورخ     در خصوص تعیین نرخ تعرفه واردات خودروهاي سواري گردید.  92

  

  

  هاي رسمی خودروهاي خارجی نمایندگیفرآیند واردات خودرو در ایران و اعطاي امتیاز انحصاري به بررسی 

همچنین کارگروه خودروي مرکز ملی رقابت با توجه به گمانه زنی ها در خصوص طرح وزارت صنعت جهت 

اعضاي شوراي رقابت شرکت واردکننده طی گزارشی کارشناسی نتایج را به استماع  37اعطاي مجوز واردات به 

  مصوب نمود:   11/1393/ 15  رسانید و نهایتا این شورا در دویست و یازدهمین جلسه خود مورخ

قانون  52اعطاي امتیاز انحصاري واردات خودروهاي خارجی به تعداد محدودي نمایندگی ، بر خالف ماده "

این امکان وجود دارد که فهرست قانون اساسی می باشد و ممنوع است.  44اجراي سیاست هاي کلی اصل 

  ".اتومبیل هایی را که امکان خدمات پشتیبانی آنها در داخل کشور وجود دارد، جهت اطالع عموم اعالم گردد

 :خریداران حقوق و رقابت حقوق مقررات با مطابقت حیث از خودروسازي هاي شرکت هاي قرارداد ماهوي و شکلی بررسی

 ابـالغ  راسـتاي  و نیز در اساسی قانون 44 کلی سیاستهاي اجراي قانون در مندرج رقابت شوراي مأموریت به عنایت با

وري  فروش و فروش پیش قراردادهاي بر وارد ایرادات مراتب ا  مطابقـت  حیـث  از خودروسـاز  شـرکتهاي  ـف  اصـول  ـب

ـا  از برخـی  شکلی و ماهوي مفـاد  تعدیل لزوم کنندگان و مصرف رعایت حقوق و مقررات حقوق رقابت  از قرارداده

ت،  در اخـالل  موجـد  مـوارد  و خـودرو  قیمـت  تعیـین  جهـت  مشخص هاي چارچوب قیدمنظر   بررسـی  از پـس   رقاـب

ران ( خودروساز شرکتهاي فوري فروش و فروش پیش قراردادهاي  خودروسـازي  گـروه  خـودرو،  پـارس  خـودرو،  اـی

ا  ودرو شامل شـرکتهاي و شرکت هاي مونتاژ کننده و واردکننده خ) خودرو مدیران و سایپا بهمن،  نماینـدگی ( ایرتوـی

آسان موتور ( نماینده انحصـاري هیونـدا    ،)ایران در کیا رسمی نمایندگی( خودرو اطلس ،)ایران در تویوتا انحصاري

ـرادات  ابالغ خودرو ، جهت زاگرس و مرتب خودروسازي خودرو، موتورز در ایران)،کرمان اي  بـر  وارد ای  قراردادـه

ت   مشـترك  شد کـه در ایـن راسـتا جلسـاتی     مذکور شرکتهاي از حقوقی نماینده معرفی درخواست معنونه، در معاوـن

ت  مراتب و برگزار مربوطه مسئولین و حقوقی نمایندگان حضور صدراالشاره با هاي حقوقی این مرکز با شرکت  جـه
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ده  شرکتهاي قراردادهاي نهایی نسخه وصول شد و متعاقب اعالم قراردادها مفاد تعدیل  پـس  خودروسازي و واردکنـن

ـابی  و بررسـی  از واصله پـس  نسخ رقابت، شوراي مدنظر اصالحات اعمال از رح    ارزی ین ـش  اصـالحات  مجـدد، همچـن

رکتهاي  تفکیـک  بـه  قراردادهـا  در منـدرج  پیشـین  مـتن  با آن مقایسه و قراردادها در شده اعمال  نیـز  و خودروسـاز  ـش

طی گزارشی جـامع تهیـه و    کنندگان، مصرف حقوق بر قراردادها در گرفته صورت اصالحات تأثیر بررسی و ارزیابی

   .شد ارایه برداري بهره جهت

ي کوچـک و متوسـط   هـا در ایران براي بازار خودرو به ویژه بـازار خودرو : اظهار نظر کلی در رابطه با بازار خودرو

ـایی    در قیمـت  . شورا است شده هیچ رقیبی وجود ندارد. در نتیجه شوراي رقابت مجبور به دخالت  گـذاري خودروه

در بازار، به موضوع آن بازار انحصار  پس از اثبات وجود،  وظایف ذاتی شورابنابر و  د، دخالتی ندار که رقیب دارند

ی  شود چرا که  در این صورت  و خودرو خاص وارد می د و در حـق مصـرف    انحصارگر قیمت را تعیـین ـم ده   کـن کنـن

وارد  و بازار رقـابتی شـود،    شوراي رقابت تا زمانی که بازار از انحصار خارج شود گونه موارد در این .اجحاف میشود

  خودروهایی که انحصار در آن وجود دارد. در بازار .اما نه در تمام بازار خودرو بلکه فقطخواهد شد

  

  ) در ایرانADSLبررسی بازار ارائه خدمات اینترنت پرسرعت (

  ) ADSLپرسرعت (بازیگران بازار اینترنت 

  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - 1

وري او اختیارات وزارت ارتباطات و فن قانون وظایف 7با استناد به ماده  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

وري اور مخابراتی وزارت ارتباطات و فنمجلس شوراي اسالمی از تجمیع معاونت ام 1382/9/19اطالعات مصوب 

اطالعات و اداره کل ارتباطات رادیویی، به منظور ایفاي وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش 

. این سازمان یک گردیدوري اطالعات تاسیس ای وابسته به وزارت ارتباطات و فنتنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی

ن بازار ارائه خدمات مخابراتی و باال رفتن کیفیت نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی است که نقش آن رقابتی کرد

به منظور اجراي مصوبات کمیسیون و تحقق اهداف و ایفاي وظایف مورد نظر در  سازمان تنظیم. خدمات آنهاست

 است.بخش ارتباطات رادیویی تاسیس شده 

از سازمان تنظیم مقررات و ها شرکت خصوصی با دریافت پروانه ارائه خدمات انتقال داده 11تعداد  1383از سال  

این پروانه فقط براي ارایه اند. به کاربران کرده ADSLارتباطات رادیویی شروع به ارائه خدمات اینترنت پرسرعت 
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خدمات عمومی انتقال داده ها به دارنده پروانه اعطا و ارایه هر نوع خدمات دیگر موکول به اعالم موافقت کتبی اعطا 

  گردید. شرح خدمات پروانه مذکور عبارتست از:کننده پروانه و یا اخذ پروانه جداگانه 

موقت، بین هر پایانه ثابت متصل به  برقراري ارتباط و انتقال داده ها، به صورت باسیم یا بی سیم، دائم یا -الف

  .تجهیزات دارنده پروانه با پایانه هاي متصل به شبکه دارنده پروانه و سایر شبکه هاي انتقال داده ها در داخل کشور

سایر خدماتی که اعطا کننده پروانه به عنوان بخشی از خدمات عمومی انتقال داده ها محسوب می نماید، یا  -ب

  .ن از اعطا کننده پروانه دریافت شده باشدپروانه ارایه آ

کمیسیون تنظیم مقررات  19ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور توزیع کنندگان اینترنت در جلسه شماره  

آیین نامه تأمین، توزیع و عرضه خدمات   8مصوب شد که در راستاي اجراي ماده  03/10/1385ارتباطات مورخ 

ها، ضوابط اجرایی، استانداردها، معیارهاي فنی و روابط متقابل بین تهیه دستورالعمل اینترنت و اینترانت ملی موضوع

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ  14تأمین کننده و توزیع کنندگان و عرضه کنندگان مصوب جلسه شماره 

  تدوین گردید. 01/05/1385

 PAP(6شرکتهاي ندا ( - 2

  به تعدادي شرکت  هاي باال عات و ارتباط با سرعت منظور دسترسی به اطال هوري اطالعات باوزارت ارتباطات و فن

هاي مخابرات استانی، به ایجاد شبکه ارتباطی پرسرعت  تا با استفاده از شبکه فیبر نوري شرکت مجوز دادخصوصی 

هستند که هایی  شرکت PAP هاي شرکت .شود گفته می PAP ها اصطالحا براي کاربران بپردازند. به این شرکت

نهایی (حقیقی یا  برداران ها و ایجاد پورت پرسرعت به کاربران یا بهره وظیفه آنها ارائه خدمات عمومی انتقال داده

  د.باش حقوقی) می

  )PAP):لیست شرکت هاي ندا (1جدول (

ه هاه پروانه ارائه خدمات انتقال دادهاي دارندلیست شرکت   

 موضوع خدمات قلمرو فعالیت تاریخ اخذ پروانه نام شرکت ردیف

    آریا رسانه تدبیر 1

  

  

ها به برقراري ارتباط و انتقال داده
 هاعصر انتقال داده 2

 آواپردازي فنداده 3

                                                                 
6 - Private Access Provider 
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  هاي رهام داتکانتقال داده 4

 

1382نیمه دوم سال   

                             

                             

                          

 کشوري

  

سیم دایم یا موقت سیم یا بیصورت با

به تجهیزات  بین هر پایانه ثابت متصل

هاي متصل به دارنده پروانه با پایانه

هاي شبکه دارنده پروانه و سایر شبکه

  ها در داخل کشورانتقال داده

  

   

  

 پارسان لین ارتباطات 5

 شرکت الیزر 6

 هاي آسیاتکانتقال داده 7

 داده گستر عصر نوین 8

 کارا امین ارتباط 9

 پیشگامان توسعه ارتباطات 10

11 
 هاي ندا گستر صباانتقال داده

  وزرات ارتباطات و فناوري: مأخذ *

 

هاي زیر نسبت به ارائه توانند به یکی از روش) میPAPعمومی انتقال داده( هاي داراي پروانه ارائه خدماتشرکت

   کاربران نهایی اقدام کنند: به ADSLخدمات از طریق اینترنت پرسرعت 

) که PAPشرکت داراي پروانه  11روش مستقیم: شرکت هاي داراي پروانه (شرکت مخابرات ایران و  -

) نیز هستند، می توانند مستقیماً با طی مراحل الزم نسبت ISDP,ISPداراي پروانه توزیع و یا عرضه اینترنت (

 به کاربران نهایی اقدام کنند. ADSLبه ارائه اینترنت پرسرعت از طریق 

) می توانند با استفاده از ISDP,ISPروش مشارکتی: شرکت هاي داراي پروانه عرضه و یا توزیع اینترنت ( -

و یا شرکت  PAPه از سوي شرکت هاي داراي پروانه پهناي باند خود بر روي بستر پرسرعت ایجاد شد

 ADSLوري ااینترنت پرسرعت با استفاده از فنمخابرات ایران به صورت مشارکتی اقدام به ارائه سرویس 

 نمایند.

 شرکت مخابرات ایران - 3

شروع و پس از نصب تجهیزات  1387از سال توسط شرکت مخابرات ایران  ADSLتقدمات ارائه خدمام

آغاز شده متقاضیان   واگذاري پورت هاي پرسرعت جهت ارائه به ، در مراکز مخابراتی در سطح کشورمربوطه 

13. با انتقال شرکت مخابرات ایران به بخش غیر دولتی در سال است هاي ، عمالً  این شرکت به جمع شرکت88

 پیوسته است. ADSLکننده خدمات اینترنت ارائه
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 ارتباطات زیرساخت شرکت  - 4

پرظرفیت  در سراسر کشور و فراهم نمودن دروازه هاي IP تباطات زیرساخت با ایجاد یک شبکه گستردهشرکت ار

 هاي فیبر نوري در مسیرهاي مختلف ارتباطی و با اتصال مستقیم به اصلی ترین نقاطبین الملل از طریق کابل

(Internet Exchange Point)   ، .توزیع کننده پهناي باند اینترنت در کشور است  

  

  

 مصوبات شوراي رقابت : 

با  ارتباط با تنظیم مقررات مخابرات در 30/08/89چهل وپنجمین جلسه مورخ در شوراي رقابت  -

قانون اساسی در  44هاي کلی اصل  طبق فصل نهم قانون اجراي سیاست خودتوجه به وظائف 

ت، مقدار و شرائط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاري (بند زمینه دستورالعمل تنظیم قیم

هیچ نهاد  59ینکه طبق ماده ا ) و با عنایت به59کننده بخشی (ماده ) و پیشنهاد نهاد تنظیم58ماده  5

تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شوراي رقابت در زمینه تسهیل رقابت  کننده بخشی نمیتنظیم

 :و یا اقدامی کند، تصویب نمودتصمیم بگیرد 

 

و  قانون اساسی موضوع فعالیت 44هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست 1ماده  13نظر به شمول بند    -1

قانون  59و  58انحصار طبیعی و با توجه به مفاد مواد  شرکت مخابرات ایران مبنی بر داشتن وضعیت خدمات

مزبور، هرگونه دخالت در تنظیم قیمت، مقدار و شرائط دسترسی به بازار مخابرات توسط سازمان تنظیم 

 .مقررات و ارتباط رادیویی فاقد وجاهت قانونی است

رسی مشتریان به خدمات خود گونه تغییر قیمت، مقدار و شرائط دست شرکت مخابرات ایران مجاز به هیچ   -2

 .در وضع فعلی نیست مگر آنکه بر اساس دستورالعمل تنظیم مصوب شوراي رقابت عمل نماید
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58شکایت شرکت شاتل به شماره پیرو   10/7/90 و دومین جلسه مورخ هشتادشوراي رقابت در   - 47-2-90-01 

در دسترسی ) PAP( شرکت هاي نداشرکت مخابرات نسبت به   در خصوص رفتار تبعیض آمیز 23/6/90مورخ 

است و همچنین گسترش فعالیت شرکت مخابرات در ارائه خدمات   به کابل مسی که در انحصار آن شرکت

 44قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل  45ماده  )ط (به استناد بند، و ایجاد محدودیت در ظرفیت انتقالاینترنتی 

شرکت مخابرات در هیچ شرایطی حق رفتار تبعیض ": قانون مقرر نمود 61ماده  )3(قانون اساسی و مستند بر بند

به کابل   و بین آنها و همچنین حق ایجاد محدودیت در دسترسی )PAP( داهاي نآمیز بین خود و شرکت 

 ".و ظرفیت براي آنها را ندارد   مسی

تعرفه خدمات انحصاري که  تغییردر خصوص تعیین و  29/08/90جلسه مورخ  شوراي رقابت در هشتاد ونهمین -

قانون اجراي  58) ماده 5مشمول حکم بند (را شود، موضوع شرکت ارتباطات زیر ساخت ارائه میتوسط 

 دانست.و لذاشوراي رقابت  در چارچوب تصمیم گیري و اعالم نمود قانون اساسی 44سیاستهاي کلی اصل 

و ابالغ تعرفه خدمات یادشده توسط سایر دستگاه هاي اجرایی خارج از چارچوب تعیین شده توسط   تعیین

  خواند. بال اثر و فاقد وجاهت قانونی را شوراي رقابت

10شماره در جلسه شوراي رقابت  - عنایت با "  مصوب نمود: ADSLدر زمینه تسهیم بازار  10/2/1391 مورخ 6

قانون  44سیاستهاي کلی اصل قانون  45(موضوع بند ط ماده  ط شرکت مخابراتوضعیت اقتصادي مسلبه 

) PAP( ) در عرصه ارائه خدمات اینترنتی شورا مقرر نمود در مناطقی از کشور که شرکت هاي ندااساسی

%) از ظرفیت بازار نخواهد 10آمادگی فعالیت دارند، شرکت مخابرات مجاز به بهره برداري بیش از ده درصد (

. در مناطقی که شرکت هاي مزبور پیشنهادي متفاوت از جمله در خصوص درصد بهره برداري داشته باشند 7بود

  ".ندات به شورا ارائه خواهند داد تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیردستبه همره ادله و م

  هاي نصب شدهو شرکت مخابرات از تعداد کل پورت PAPهاي بررسی سهم شرکت

هاي منصوبه به تفکیک هر استان آمده و شرکت مخابرات در تعداد پورت PAPهاي دار ذیل سهم شرکتدر نمو

، مرکزي، همدان، هرمزگان، کردستان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، سیستان وبلوچستانهاي در استان است.

                                                                 
نیز مکالمات  با عنایت به رأي دیوان عدالت اداري در خصوص اختالف فیمابین شوراي رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات با موضوع تعیین تعرفه تلفن ثابت و  - 7

   را داشته که به معناي تعیین قیمت و تصویب تعرفه نیست.بین الملل،  شورا اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت 
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است. در  PAPگلستان، قزوین، اصفهان و ایالم؛ سهم شرکت مخابرات بسیار باالتر(چندین برابر) از شرکتهاي 

هاي هاي آذربایجان شرقی، چهارمحال بختیاري، گیالن و کرمانشاه سهم شرکت مخابرات نسبت به شرکتاستان

PAP نجان، خوزستان، خراسان شمالی، بوشهر،کرمان، هاي اردبیل، یزد، زتقریباً دو برابر است. این اختالف در استان

یابد تا در استان هاي لرستان، فارس، خراسان رضوي، تهران و البرز و کهگیلویه مازندران، قم و سمنان کاهش می

  بویر احمد از سهم نسبتاً برابر برخوردار باشند. 

  

  

  

 در سطح کشور به تفکیک هر استان PAPاي ه شرکت مخابرات و شرکت منصوبههاي  ): توزیع پورت1(نمودار 

  

به  1394ماهه ابتدایی سال  6تا پایان  1389از سال  و شرکت مخابرات ایران PAPکل پورتهاي منصوبه شرکتهاي 

  .نشان داده شده است  3در نمودار و پس از آن به شکل تجمیعی  2در نمودار صورت غیر تجمیعی 

  1389-1394طی دوره  منصوبه در سطح کشورهاي ):آمار غیر تجمیعی پورت2نمودار (
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  1389-1394طی دوره  هاي منصوبه در سطح کشور): آمار تجمیعی پورت3نمودار (

  

هاي منصوبه دارد. میانگین هاي کشور نیز وضعیت مشابهی با توزیع پورتهاي دایر شده در استانتوزیع پورت

  است. PAPهاي هاي شرکتتقریباً دو برابر پورتهاي دایر شرکت مخابرات در سطح کشور نیز پورت
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  در سطح کشور به تفکیک هر استان PAPپورت هاي دایر شرکت مخابرات و شرکتهاي  توزیع: )4(نمودار

  

  

 

که عمالً تعداد "نمودارهاي ذیل بیانگر این موضوع است که سهم شرکت مخابرات ایران از کل پورتهاي دایر شده 

) و در 1391در طول سالهاي اخیر افزایش یافته (غیر از سال  "در سطح کشور است ADSLکل مشترکین خدمات 

  نماید.درصد از کل مشترکین سرویس دهی می 56حال حاضر شرکت مخابرات ایران به حدود 

  )1389-1394 هاي دایر شده (و شرکت مخابرات ایران از تعداد کل پورت PAPهاي مقایسه سهم شرکت ):5نمودار (

  1391سال                                      1390سال                                           1389سال 
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  1394سال  ماهه6                                  1393سال                                           1392سال 

        

  

  

  

  هاي مختلف:دایر شده در بین استانهاي منصوبه و توزیع پورت

پورت  1,038,523پورت منصوبه شرکت مخابرات و  1,015,124شود همان طور که در نمودار ذیل مشاهده می

و شرکت مخابرات ایران براي  PAPدر استان تهران قرار دارد، لذا بیشترین رقابت بین شرکتهاي  PAPهاي شرکت

درصد از پورتهاي دایر  25گیرد. این موضوع سبب شده است تا حدود جذب مشتري در استان تهران صورت می

در  ADSLدرصدي استان تهران از بازار اینترنت پرسرعت  25شده کل کشور در استان تهران باشد که به معنی سهم 

  سطح کشور است.

، آذربایجان %)3/7%)، خراسان رضوي(7/7%)، فارس(8%)، اصفهان(9%)، مازندران (25بجز استانهاي تهران(

%) ؛ سهم هر یک از 2%) و یزد (2/2%)، کرمان (3%)، گیالن(2/3%)، آذربایجان غربی(6/3%)، خوزستان(8/5شرقی(

 25هاي کشور در مجموع اي که سایر استان% است، بگونه 2زیر ADSLهاي کشور از بازار اینترنت پرسرعت استان

 درصد از بازار اینترنت را در اختیار دارند.
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  )1393( تا پایان آذرماه ) :توزیع پورتهاي نصب شده در سطح کشور6نمودار(

  

  

  

  

  

  )ADSL) : توزیع پورتهاي دایر شده در سطح کشور(تعداد کاربران اینترنت پرسرعت 7نمودار(
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  هاي ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در سطح کشور:هاي شرکتمقایسه تعداد پورت

  

همانگونه که در نمودار ذیل مشهود است پس از شرکت مخابرات ایران، به ترتیب شرکتهاي آریا رسانه تدبیر 

ده در سطح کشور را (شاتل)، آسیا تک وپارسان لین ارتباطات( پارس آنالین) بیشترین پورتهاي منصوبه و دایر ش

هاي هاي پیشگامان توسعه ارتباط، داده گستر عصر نوین (هاي وب) و صبا نت ردهدارا هستند. پس از آن شرکت

اند جایگاه نتوانسته ADSLهاي دارنده مجوز ارائه خدمات اند. سایر شرکتپنجم تا هفتم را به خود اختصاص داده

درصد کاربران  80حدود  1391ا کنند. در این میان شرکت الیزر در سال قابل توجهی در بازار این نوع خدمات پید

خود را به آسیا تک و  فن آوا منتقل کرده و عمالً از این صنعت خارج شد. شرکت کارا امین ارتباط نیز دیگر 

اده هاي دشرکت ،است. همان گونه که اشاره شد ADSLشرکت ناموفق خارج شده از بازار ارائه خدمات اینترنت 

هاي آسیا تک، هاي ندا گستر صبا، پارسان لین ارتباطات، آریا رسانه تدبیر، انتقال دادهگستر عصر نوین، انتقال داده

پیشگامان توسعه ارتباط در آبان ماه سال جاري ، موفق به اخذ پروانه ایجاد و بهره برداري از شبکه ارتباطات ثابت 

)FCP سال شدند. 10) به  مدت  

  

  

  کشور سراسر در ADSL پرسرعت اینترنت خدمات دهنده ارائه هاي شرکت هاي پورت تعداد : مقایسه)8نمودار(

  )1393(تا پایان آذرماه 

  

  

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

منصوبھ

دایری



  مرکز ملی رقابت                                                بررسی وضعیت رقابت پذیري اقتصاد کشور                 

 

38 

 

 در بازار: ADSLهاي ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت تبیین وضعیت موجود شرکت

داراي پروانه ارائه خدمات انتقال شرکت عالوه بر شرکت مخابرات ایران  11همان گونه که فوقا نشان داده شد،  

13تا پایان سال  1382سال یعنی از سال  10ها با اعتبار داده هاي ندا عبارتند از: آریا اند. بر این اساس شرکتبوده 92

ال هاي رهام داتک، پارسان لین ارتباطات، الیزر، انتقپردازي فن آوا، انتقال دادهها، دادهرسانه تدبیر، عصر انتقال داده

هاي ندا گستر هاي آسیا تک، داده گستر عصر نوین، کارا امین ارتباط، پیشگامان توسعه ارتباط و انتقال دادهداده

  صبا.

ها را به پایان رسید اما سازمان تنظیم یک سال دیگر پروانه آن 1392هاي مذکور در سال مدت اعتبار پروانه شرکت

عیین چارچوبی جدید، تمدید کرد. در راستاي لزوم ساماندهی     به منظور بازنگري در اصول حاکم بر آن و ت

هاي حوزه ارائه خدمات ارتباطی، انتقال داده و اینترنت باند پهن که شامل پروانه ارائه خدمات انتقال         پروانه

کشور، ارتقاء  باشد و به منظور حذف وابستگی به فناوري، تسریع در توسعه خدمات در سراسر) نیز میPAPها(داده

گذاري و اشتغال و رقابت سازنده در بخش توسعه شبکه و ارائه هاي توانمند، افزایش سرمایهسطح فعالیت شرکت

ها؛ کمیسیون تنظیم خدمات ارتباطی و انتقال داده در کشور و نیز با توجه به اتمام دوره اعتبار برخی از این پروانه

20مقررات در جلسه  21/10/13مورخ  6 پیشنهاد سازمان در خصوص اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات  93

را بررسی و  ISDPو  PAP ،PSTNهاي ) و شرایط دریافت پروانه براي متقاضیان داراي پروانهFCPارتباطات ثابت(

بالغ از تاریخ ا ،بودهکه متقاضی دریافت پروانه   ISDPو  PSTN ،PAPهاي تمامی دارندگان پروانه تصویب نمود.

در کمیسیون ) Servco(مصوبه مذکور تا سه ماه پس از تاریخ تصویب اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات ارتباطی

تا مطابق ضوابط و شرایط اعالمی در مصوبات کمیسیون از جمله این مصوبه، براي دریافت پروانه،  داشتهمهلت 

این  7-7مطابق بند . زم به سازمان ارایه نماینددرخواست رسمی و مکتوب خود را به همراه مدارك و مستندات ال

که شرایط دریافت پروانه را نداشته یا مایل به دریافت  PSTNو  PAPهاي دارندگان پروانه"مصوبه در صورتی که 

 هاي موجودتوانند با شرایط اعالم شده در پروانههاي ذیل آن نباشند، میو تبصره 5-7آن با هیچیک از شرایط بند 

PAP  وPSTN   و بدون امکان توسعه، به فعالیت خود ادامه دهند و باید حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ

  .آوري و نسبت به تسویه حساب با مشترکین خود اقدام کنندصدور اولین پروانه، شبکه خود را جمع

) PAP( هاخدمات انتقال دادههاي ارایه پروانه شرکت )،FCP( بر اساس اصول حاکم بر صدور پروانه ارتباطات ثابت

مجوز فعالیت داشتند تا  94/1/31 که بنا به تمدید قبلی تا )PSTN( و ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت

  گردید. تمدید  94/3/24 تاریخ
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سوي ها کمی بیشتر از حد مورد نظر وزارت ارتباطات بیشتر به طول انجامید چرا که تصویب اصول مربوط به پروانه

ارتقاء شبکه و خدمات ارتباطات سیار(پروانه) بود.  وع شرکت مخابرات ایران قرار داشت که به دنبالدیگر موض

درخواست شرکت مخابرات که دربرگیرنده برخی اصالحات، تغییرات موافقتنامه و مواد مربوط به ارتقاء فعالیت 

06/04/13و شرکت مخابرات در تاریخ ) با توافق وزارت ارتباطات 1باشد، تحت عنوان الحاقیه شماره(پروانه می 93 

  به امضاي طرفین رسید.

  ١٣٩٣تا سال(FCP) لیست دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداري از شبکه ارتباطات ثابت

  قلمرو  پایان اعتبار  تاریخ صدور  دارنده پروانه  شماره پروانه  ردیف

    10/08/1404  10/08/1394  داده گستر عصر نوین  11-94-100  1

  

  

  

  کشوري

  10/08/1404  10/08/1394  انتقال داده هاي ندا گستر صبا  12-94-100  2

  10/08/1404  10/08/1394  ناپگسترش ارتباطات م  13-94-100  3

  10/08/1404  10/08/1394  پارسان لین ارتباطات  14-94-100  4

  10/08/1404  10/08/1394  آریا رسانه تدبیر  15-94-100  5

  10/08/1404  10/08/1394  داده هاي آسیا تکانتقال   16-94-100  6

  10/08/1404  10/08/1394  پیشگامان توسعه ارتباط  17-94-100  7

  18/08/1404  18/08/1394  داده پردازي رسپینا  18-94-100  8

  12/10/1404  12/10/1394  فناوري ارتباطات پاسارگاد آریان توسعه  19-94-100  9

  03/11/1404  03/11/1394  خاورمیانهحلما گستر   20-94-100  10

  04/12/1404  04/12/1394  افرا نت  21-94-100  11

  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی: مأخذ *

  

انتقال داده ) ، شش شرکت داده گستر عصر نوین، PAPها(شرکت دارنده پروانه ارائه خدمات انتقال داده 11از میان 

 لین ارتباطات، آریا رسانه تدبیر، انتقال داده هاي آسیا تک و پیشگامان توسعه ارتباطهاي ندا گستر صبا، پارسان 

هاي منصوبه و دایري از سازمان تنظیم مقررات، بعد از طبق آمار واصله پورت ،شدند  FCPموفق به اخذ مجوز 

هاي ند. در میان شرکتدار ADSLشرکت مخابرات ایران بیشترین سهم را در بازار ارائه خدمات اینترنت پرسرعت 

، تمرکز خود را بر ارائه FCPمذکور، شرکت داده گستر عصر نوین عالوه بر توسعه دسترسی از طریق دریافت مجوز 

قرار داده است. این شرکت پروانه مذکور را در قالب کنسرسیوم  رادیو ترانک عمومیخدمات بر اساس پروانه 

 40میلیارد تومان به صورت  15 ،آنحق الیسنس ریافت کرده و ( آواسل) دخدمات جامع آواي ارتباطات نوین
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خدماتی که دارنده پروانه باید از طریق شبکه ارائه کند شامل:  8است. سال تعیین شده 6درصد در  60درصد نقد و 

مکالمات مکالمه پایانه بی سیم با پایانه بی سیم، مکالمه پایانه بی سیم با سایر شبکه هاي تلفنی، مکالمات گروهی، 

، خدمت داده kbs5/6 اضطراري، مکالمه پایانه بی سیم با اپراتور، ارسال و دریافت داده در شبکه با سرعت حداقل

در این پروانه محدودیت فناوري وجود ندارد و اپراتور . کوتاه، و قابلیت ایجاد شبکه هاي مجازي خصوصی است

ها / اورژانس / ، خدمات عمومی شهري، بیمارستان یهاي دولتسازمان    .تواند از هر فناوري استفاده کند طبق نیاز می

ها، صنعت نفت و اي)، فرودگاهقل شهري و بین شهري (ریلی و جادههالل احمر، آتش نشانی، تاکسیرانی، حمل ن

ي ، کاربران تجار M2M / هاي دورسنجی و اسکاداها و مراکز اقتصادي بزرگ، سیستم بانکی، سیستمگاز، ارگان

کنندگان و مشتریان خدمات ارائه شده یی / بنادر از عمده ترین استفادهارتباط دریا و (بنگاه هاي اقتصادي کوچک) 

پوشش این شبکه از مراکز استان و برخی نقاط صنعتی آغاز شده و . توسط اپراتور سراسري رادیو ترانک هستند

کشور به تدریج تحت پوشش شبکه رادیو ترانک عمومی بینی شده، تمام  براساس پروانه و طبق برنامه زمانی پیش

سال اول تحت  2در  ها و شهر عسلویه را درصد مراکز استان 80اید اي اپراتور ب. بر اساس تعهدات پروانهگیرد قرار می

13، شرکت الیزر در سال PAPهاي اما از بین سایر شرکت گیرند.پوشش قرار  درصد کاربران خود را  80حدود  91

 به وابسته(هاي آسیا تک و فن آوا منتقل کرد و عمالً از این صنعت بیرون رفت. شرکت کارا امین ارتباط رکتبه ش

نیز که طبق گفته وزیر ارتباطات اقدام به کم  )شیراز الکترونیک صنایع همینطور و ایران دور راه مخابراتی صنایع

فروشی کرده و مورد تذکر و جریمه از سوي وزارت ارتباطات واقع شده است، دیگر نام خط خورده از لیست 

  9آید.ها به شمار میدارندگان پروانه ارائه خدمات انتقال داده

تحت   ADSLننده خدمات اینترنت پرسرعت هاي ارائه کاز سوي دیگر تعاملی بین شرکت مخابرات ایران و شرکت

هاي کارگروه مالی و با توجه به بررسی قرارداد ارائه خدمات مخابراتیعنوان قرارداد تعاملی در حال وقوع است. این 

و شرکت مخابرات بر اساس پیش نویس اولیه تدوین شده در مرکز ملی رقابت؛ به  PAPهاي فنی مشترك شرکت

جهت کاهش اختالفات فیمابین، دستیابی به مدل همکاري با در نظر گرفتن منافع طرفین و استفاده بهینه امکانات 

خدمات اینترنت پر سرعت ها تهیه گردید. قرارداد مذکور به منظور ارائه موجود در راستاي توسعه باند پهن در استان

                                                                 
دود فرکانسی، در راستاي وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به منظور رفع مشکالت بازار مخابرات حرفه اي و استفاده بهینه از منابع مح - 8

اقدام به واگذاري پروانه رادیو ترانک عمومی به شرکت خدمات جامع  1393خرداد  25نبه سازمان تنظیم مقررات پس از برگزاري چند مرحله مناقصه در روز یکش

، ارتباطات جامع نوین ،رایانه دانش گلستان )وب هاي( آواسل شامل شرکت هاي داده گستر عصرنوین کنسرسیوم  .آواي ارتباطات نوین خاورمیانه (آواسل) نمود

  .ساله ارائه شده است 5ساله و قابل تمدید در دو بازه زمانی  15ین پروانه . او سفیر فناوري شرق است

  1394تیر ماه  -پایگاه خبري الف - 9



  مرکز ملی رقابت                                                بررسی وضعیت رقابت پذیري اقتصاد کشور                 

 

41 

 

هاي مخابرات استانی به شرکت 12/7/1394به مشترکین بر مبناي محاسبه پورت فعال دایر و در تاریخ  ADSLبر بستر 

هایی که بر اساس مصوبات سازمان تنظیم و مقررات رادیویی و تعهدات پروانه، ارائه خدمات به شرکت ابالغ گردید.

  بایست کما فی السابق ادامه داشته باشد.اشته باشند میتمایل به اجراي مدل تعاملی ند

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات شامل فضاي پسیو، فضاي اکتیو، برق، سیستم انتقال و نیز خدمات رانژه 

    PAPهاي ) که طبق مجوزهاي مراجع قانونی، شرکت+ADSL/ADSL2جهت ارائه خدمات اینترنت پرسرعت (

  ه مشترکین در سطح کشور ارائه کنند. توانند بمی

  جمع بندي 

درصدي تعیین شده براي شرکت مخابرات ایران از بازار ارائه خدمات  10هاي صورت گرفته سهم با توجه به بررسی

اپراتور شرکت در بازار مزبور  شود و اینرعایت نمیرقابت، شوراي  106طی مصوبه  ADSLاینترنت پرسرعت 

آید. عدم اجراي مصوبه مذکور و نبود ضمانت اجرایی آن یکی از دالیلی است که موجب شده      مسلط به شمار می

از طرح و پیگیري شکایات خود در این زمینه در مرکز ملی رقابت خودداري و به طرق دیگر   PAPهاي شرکت

و  ADSLنترنت پرسرعت ارائه خدمات ایلذا نظر به شرایط موجود در بازار  مشکالت خود را حل و فصل نمایند.

گردد شوراي محترم رقابت در راستاي تسهیل رقابت در بازار مذکور کنندگان این خدمت پیشنهاد میارائهرفتار 

  موارد ذیل را مورد بررسی قرار دهد.

شوراي رقابت (به منظور تعیین محدوده بازار و بررسی کارشناسانه و دقیق براي تعیین  106تجدید نظر در مصوبه  -

 و شرکت مخابرات ایران) PAPسهم بازار براي شرکتهاي 

مذاکره در خصوص تعیین مرکز ملی رقابت به عنوان مرجع ذیصالح در آیین نامه تعاملی ارائه خدمات  -

اي از مرکز در کارگروه مخابرات و حضور نماینده PAPهاي مخابرات استانی به شرکت هايمخابراتی شرکت

 در سطح استانی

تعیین بسته پیشنهادي از سوي مرکز ملی رقابت با ترکیب ارائه خدمات در مراکز با تقاضاي باال و مراکز واقع در  -

صرفاً  PAPهاي اضا از سوي شرکتهاي محروم (با توجه به ادعاي شرکت مخابرات مبنی بر وجود تقاستان

 براي ارائه خدمات در مراکز مخابراتی پر تقاضا)

 PAPهاي توسعه و سرمایه گذاري و تأسیس شرکت ثانویه جهت توسعه دسترسی انتقال داده براي شرکت -

توسط شرکت مخابرات ایران با توجه به ماهیت انحصار طبیعی بخشی از مالکیت شرکت مخابرات ( مشابه 

 به کشور انگلستان)تجر
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 و انحصار  از منظر رقابت  هاي فوالدي سهامداري شرکت زنجیره تولید وبازار صنعت فوالد و بررسی وضعیت 

  

باشند.  گهر عرضه کننده گندله در کشور می طورکه قبالً عنوان شد، دو شرکت صنعتی و معدنی چادرملو و گل همان

به وضعیت سهامداري این دو شرکت  )1(گردد. در جدول  گندله براي تهیه آهن اسفنجی خوراك محسوب می

درصد در  40گذاري امید نزدیک به  یهدهد، سرما گونه که جزئیات جدول مذکور نشان می پرداخته شده است. همان

  باشد.  مجموع دو شرکت داراي سهم می

 )هاي چادرملو و گل گهر شرکتوضعیت سهامداري عرضه کنندگان گندله (

  شرکت چادرملو  گهر شرکت گل  گندله سهامداران
مجموع سهام در دو 

 (درصد)شرکت 

  سهم از کل

 (درصد)

 40 74 38 36 سرمایه گذاري امید

 23 42 20 22 گذاري توسعه معادن و فلزاتسرمایه 

 14 26,5 16,5 10 سرمایه گذاري استانی (سهام عدالت)

 11 20,5 10 10,5 فوالد مبارکه اصفهان

 13 23,5 14 9,5 سایر سهامداران

  ماخذ: انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران          

  

گذاري استانی  گذاري توسعه معادن و فلزات، شرکت سرمایه گذاري امید، شرکت سرمایه پس از شرکت سرمایه

کننده گندله در کشور محسوب  (سهام عدالت) و نهایتاً شرکت فوالد مبارکه اصفهان عمده سهامداران، دو عرضه

  شوند.  می

ستان، فوالد خراسان و فوالد هرمزگان، بعنوان فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خوزهاي  با درنظر گرفتن شرکت

  ها پرداخته است.  ) به بیان وضعیت سهامداري این شرکت2بزرگترین فوالد سازهاي کشور، جدول (

یافته هاي این جدول حاکی از آن است که سرمایه گذاري استانی (سهام عدالت) در مجموع بخش عمده سهام دو 

درصد) را در اختیار دارد. همچنین کل سهام شرکت فوالد  30ستان (هر کدام شرکت فوالدي مبارکه اصفهان و خوز

 هرمزگان متعلق به فوالد مبارکه اصفهان می باشد. 

  

 



  مرکز ملی رقابت                                                بررسی وضعیت رقابت پذیري اقتصاد کشور                 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

  هاي فوالد ساز بزرگ وضعیت سهامداري شرکت

  عنوان

  سهامدار اول

  (درصد سهام)

  سهامدار دوم

  (درصد سهام)

  سهامدار سوم

  (درصد سهام)

  سهامدار چهارم

  (درصد سهام)

  سهامدار پنجم

  (درصد سهام)

 )٪17ایمیدرو ( )٪30سهام عداالت (  فوالد مبارکه اصفهان
سرمایه گذاري مهر اقتصاد 

)14٪( 

سازمان تامین اجتماعی 

)10٪( 
 )٪4بانک رفاه (

  فوالد خوزستان
توسعه اقتصادي پایندگان 

)51٪(  
 )٪30سهام عداالت (

سازمان بازنشستگی کشوري 

)4٪( 

سازمان تامین اجتماعی 

)3٪( 

صندوق بازنشستگی کارکنان 

 )٪2بانکها(

  فوالد خراسان
صندوق بیمه اجتماعی 

 )٪47,7روستاییان و عشایر (

سرمایه گذاري توسعه 

معادن و فلزات 

)29,2٪( 

صندوق حمایت بازنشستگی 

 )٪12کارکنان فوالد (
- - 

 - - - - )٪100فوالد مبارکه اصفهان (  فوالد هرمزگان

  ماخذ: انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

الزم به ذکر است شرکت فوالد مبارکه اصفهان جزء اعضاي هیأت مدیره شرکت بورس کاالي ایران (عرضه کننده 

بخشی از فوالد و محصوالت فوالدي) بوده؛ از سوي دیگر رئیس هیات مدیره این شرکت (فوالد مبارکه) رئیس 

چنین مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است. هم

 باشد.  اصفهان، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران می
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  هاي فوالدي نمودار  وضعیت تملک سهام شرکت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وضعیت رقابت در بازار فوالد

فوالد مبارکه 

 اصفهان

 اجتماعیتامین 

سرمایه گذاري مهر 

 بانک رفاه اقتصاد

 سهام عدالت

 

 ایمیدرو

 گل گهر

فوالد 

 خوزستان

توسعه اقتصادي 

 پایندگان

سازمان بازنشستگی 

 کشوري

صندوق بازنشستگی 

 بانکها

 چادرملو

سرمایه گذاري 

 امید

سرمایه گذاري توسعه معادن و 

 فلزات

فوالد 

 خراسان

فوالد 

 هرمزگان

4٪  
14٪  

17٪  

10٪  

30٪  

3٪  

51٪  

2٪  

4٪  

30٪  

100٪  

10,4٪  

20,7٪  

9,4٪  9,9٪  

38,2٪  
35,8٪  

29,2٪  

20,7٪  22,4٪  

19٪  
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است. در حال  )HHIهیرشمن ( -هرفیندال شاخص تمرکز، مفهوم بیان براي کاربردي و مهم هاي شاخص از یکی

هاي ضد  حاضر این شاخص از مقبولیت خاصی برخوردار شده و در کارهاي تجربی و نیز جهت راهنمایی در نهاد

  شود.  انحصار و دعاوي  قضات از آن استفاده می

  دامنه تمرکز

 HHI   وضعیت تمرکز  

  1000کمتر از   رقابتی  

 1800 –  1000   تمرکز مالیم  

  1800بیشتر از   متمرکز  

هاي مختلف فوالد، به ترتیب بر اساس  ) براي بخشHHIهیرشمن ( –درجداول ذیل نیز شاخص هرفیندال   

  هاي ظرفیت تولید و نیز اطالعات موجود براي تولید واقعی قابل مشاهده است.  داده

هاي ظرفیت تولید، حاکی از آن است که به جز آهن  شود، میزان تمرکز با استفاده از داده همان طور که مشاهده می

باشند. این دو کاال نیز داراي تمرکز مالیم هستند. همچنین  اسفنجی و محصوالت فوالدي، سایر موارد متمرکز می

هاي فعال در این بازار  تواند بدان معنا باشد که تعداد بنگاه می میزان تمرکز گندله از سایر موارد بیشتر است؛ این مساله

  کمتر بوده و احتماالً انحصار در آن بیشتر است. 

هاي واقعی تولید نیز تقریباً مشابه با وضعیت قبل،گویاي آن است که صنعت فوالد در ایران  ها بر اساس داده یافته

اند. بنابراین احتمال  تمرکز باالتري نسبت به سایر موارد برخودار بودهباشد. همچنین کنسانتره و گندله از  متمرکز می

  ها کمتر باشد.  تر و تعداد بنگاه رود در مورد بازار این دو محصول، توزیع سهم بازار غیر یکنواخت می

HHI براي فوالد، زنجیره و محصوالت آن بر اساس ظرفیت تولید  

  تمرکزدامنه   شاخص بر اساس ظرفیت تولید  عنوان

 متمرکز  2200  کنسانتره

 متمرکز  2600  گندله

  تمرکز مالیم  1300  آهن اسفنجی

  متمرکز  1900  فوالد خام
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  تمرکز مالیم  1100  محصوالت فوالدي

HHI براي فوالد، زنجیره و محصوالت آن بر اساس تولید واقعی  

  دامنه تمرکز  شاخص بر اساس تولید واقعی  عنوان

 متمرکز  3200  کنسانتره

 متمرکز  2600  گندله

 متمرکز  1900  آهن اسفنجی

 متمرکز  2000  فوالد خام

  تمرکز مالیم  1200  محصوالت فوالدي

  

  هاي ضد رقابتی موجود در فوالد از منظر مطّلعین بازار نگاهی بر برخی از مصادیق رویه

  کننده فوالد و عدم تحویل خوراك (آهن اسفنجی) در شرایط کسري مواد اولیه در کارخانجات تولید

  ذوب آهن داخلی  به دالیل ذیل؛

 کننده این خوراك (از جمله شرکت فوالد کاوه جنوب  هاي تأمین کاهش تولید آهن اسفنجی شرکت

 کیش) بدلیل اعمال محدودیت از سوي استان هرمزگان در مورد آب، برق و گاز 

   کمبود آهن اسفنجی به دلیل صادرات 

 کنندگان خوراك (از جمله شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان و  تبعیض قیمت آهن اسفنجی از سوي تأمین

هاي فوالد خوزستان و  کنندگان دولتی (به عنوان نمونه شرکت شرکت فوالد کاوه جنوب کیش) میان تولید

آهن پاسارگاد) و نیز  کنندگان خصوصی (به عنوان نمونه مجتمع صنعتی ذوب فوالد آلیاژي ایران) و تولید

 کنندگان (شرکت شمع و توسعه).  صادر

 ) ماهه) از سوي  4الی  3تبعیض در شرایط فروش آهن اسفنجی بدین ترتیب که فروش اعتباري

کننده فوالد (از جمله فوالد خوزستان،  هاي دولتی تولید کنندگان خوراك یاد شده براي شرکت تأمین

 و ...) و فروش نقدي براي تولیدکنندگان خصوصی برقرار است. معدنی و صنعتی چادرملو،  گل گهر 
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 هاي آن، به زعم شاکی قیمت فروش این ماده براي دو عرضه  با توجه به مشکل کمبود گندله و محدودیت

20گهر و چادرملو) حدود دو برابر قیمت تمام شده و حاشیه سود حدود  هاي گل کننده مسلط (شرکت 0 

 درصد است. 

 هاي تولید آهن اسفنجی  کننده خوراك (گندله) در شرکت گهر به عنوان تأمین رملو و گلدو شرکت چاد

  باشند.  هاي مدیریتی می داراي سهام و پست

  جمع بندي بازار فوالد به لحاظ وضعیت رقابت و انحصار  

از آنجا که  روست. ها روبه صنعت استراتژیک فوالد در حال حاضر در برهه حساسی قرار دارد و با انواع چالش

بخشی از این مسائل در بستر انحصارات شکل گرفته و گروه وسیعی از بازیگران این صحنه را درگیر نموده است؛ 

هاي ضد رقابتی و منع آن و در نهایت  لذا ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار فوالد و تشخیص مصادیق رویه

  ردار است.  تسهیل رقابت در این حوزه از اهمیت به سزایی برخو

تولید فوالد به تأمین مواد اولیه (خوراك) زنجیره آن وابسته است؛ هرگونه اخالل در این زنجیره از طریق وجود 

  هاي مرتبط خواهد شد.   انحصار، موجب عدم کارایی در سایر بخش

شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا  قانون اساسی؛ هیچ 44هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست 47بر اساس ماده 

هاي دیگر را به نحوي تملک کند که موجب اخالل در رقابت در یک و یا چند بازار گردد؛  ها یا بنگاه سهام شرکت

کننده   تأمینگهر به عنوان  این در حالی است که در بازار فوالد ایران و زنجیره تولید آن دو شرکت چادرملو و گل

باشند. بر مبناي ادعاهاي  هاي مدیریتی می هاي تولید آهن اسفنجی داراي سهام و پست در شرکتخوراك (گندله) 

  مطرح شده توسط مطّلعین بازار فوالد، این مساله منجر به چندین رویه ضد رقابتی به شرح ذیل گردیده است:

  هایی که  عرضه و یا تقاضاي کاال یا خدمت مشابه به قیمت -آمیز گذاري تبعیض (قیمت ، بند ب45ماده

حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن 

 هاي جانبی آن باشد): تبعیض قیمت آهن اسفنجی از سوي هاي حمل و سایر هزینه شرایط معامله و هزینه

کنندگان خوراك (از جمله شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان و شرکت فوالد کاوه جنوب کیش)  تأمین

هاي فوالد خوزستان و فوالد آلیاژي ایران) و  عنوان نمونه شرکت  کنندگان دولتی (به میان تولید
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کنندگان  ) و نیز صادر10آهن پاسارگاد کنندگان خصوصی (به عنوان نمونه مجتمع صنعتی ذوب تولید

 (شرکت شمع و توسعه). 

  قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف  -در شرایط معامله (تبعیض ، بند ج45ماده

ماهه)  4الی  3در وضعیت یکسان): تبعیض در شرایط فروش آهن اسفنجی بدین ترتیب که فروش اعتباري (

کننده فوالد (از جمله فوالد  ي دولتی تولیدها کنندگان خوراك یاد شده براي شرکت از سوي تأمین

گذاري گل گهر و ...) و فروش نقدي براي تولیدکنندگان  خوزستان، معدنی و صنعتی چادرملو، سرمایه

 خصوصی برقرار است. 

  استفاده از وضعیت اقتصادي مسلط): با توجه به مشکل کمبود گندله و  (سوء ، بند ط45ماده

گهر و چادرملو)  هاي گل این ماده براي دو عرضه کننده مسلط (شرکت هاي آن، قیمت فروش محدودیت

 درصد است.  200حدود دو برابر قیمت تمام شده و حاشیه سود حدود 

)، 93گهر (دوره مالی شش ماهه نخست سال  هاي مالی حسابرسی شده شرکت گل همچنین براساس صورت

  باشد.  و به شرکت هاي دولتی می حدود هفتاد درصد فروش داخلی این شرکت بصورت اعتباري

همچنین این ادعا از سوي فعاالن بازار فوالد مطرح شده است که شرکت فوالد مبارکه اصفهان با تملک سهم بسیار 

  باالیی از فوالد کشور، به مثابه یک انحصارگر، منجر به اخالل در رقابت به شرح ذیل گردیده است:

  هاي صادراتی در بورس کاال و  عدم عرضه ورق ):تنکاف از معاملهاحتکار و اس -الف( ، بند الف45ماده

 نیز فروش خارجی کاالي مورد نیاز در داخل در جهت کمبود و گران فروشی داخلی.

  ش  گذاري تبعیض (قیمت ، بند ب45ماده 25آمیز): فرو دالري  430دالري به خارج و همزمان فروش  0

 موعه. هاي زیر مج در داخل، همچنین فروش به شرکت

  گردد: با توجه به جمیع نکات مطرح شده ، اقدامات ذیل پیشنهاد می

 هاي فوالدي توسط یکدیگر با هدف اخالل در رقابت  با توجه به ممنوعیت تملک سرمایه یا سهام شرکت

در بازار این کاال و زنجیره تولید آن، چنانچه این موارد در بازار فوالد به اثبات رسد، شوراي رقابت 

                                                                 
، درخصوص آهن اسفنجی بدین شرح 02/09/93پیشنهاد قیمتی ارائه شده از سوي شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به شرکت ذوب آهن پاسارگاد، مورخ   10

  هاي مربوط به منطقه ویژه اقتصادي.  % هزینه2هه دوم شمش فوالد خوزستان بعالوه % قیمت سه ما53است: بهاي فروش بر مبناي 
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هایی که بر خالف ماده  ها یا شرکت دستور به واگذاري سهام یا سرمایه بنگاه 61ماده  5تواند حسب بند  می

 قانون اساسی عمل نموده اند را صادر نماید.  44هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست 47

 عمل تنظیم ، دستورال58ماده  5تواند در صورت اثبات انحصاري بودن فوالد، حسب بند  شوراي رقابت می

 قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار فوالد و زنجیره تولید آن را تصویب نماید. 

  .در نهایت نحوه عرضه فوالد و محصوالت آن در بورس کاال مورد بازبینی قرار گیرد 

  

  با تمرکز بر عرضه در بورس کاال  -بررسی بازار محصوالت پتروشیمی 

شوند. به دلیل وجود تولیدات متنوع  مهمترین کاالهاي صادراتی ایران محسوب میمحصوالت پتروشیمی یکی از 

اند. با وجود  ها نیز مورد توجه قرار گرفته و رشد نموده  دستی آن این محصوالت در کشور، تولیدات پایین

از تولیدکنندگان متعدد محصوالت پتروشیمی در کشور، تعدد محصوالت تولیدي باعث شده است که هر یک 

دست  را به ها آن یکی از بازار قابل توجهی براي خود کسب نموده و انحصار تولید ،تولیدکنندگان این محصوالت

کامال احساس در برخی از محصوالت این حوزه نیاز به تنظیم بازار  ،شرایط انحصاري لذا با وجود چنینگیرند. 

  شود. می

 82شود که حدود  است، مشاهده می 1394تا اسفندماه  1392ماه  فروردیني زمانی  که مربوط به بازه 1-1در نمودار

اند. عالوه بر این، مابقی  شده در بورس فقط یک تولیدکننده داشته درصد گریدهاي محصوالت پتروشیمی عرضه

ي  ي کلیه دهد عرضه اند که نشان می شده در بورس نیز بین دو تا چهار تولیدکننده داشته محصوالت عرضه

 توجهی برخوردار هستند. صوالت پتروشیمی در بورس کاال از انحصار قابلمح
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تولیدکننده دارند 4تا  1که  محصوالتی: درصد 1-1نمودار  

 

تا اسفندماه سال  1392ماه سال  هاي نمودار مربوط به معامالت محصوالت پتروشیمی در بورس کاالي ایران از فروردین داده توضیحات:

  .گفت که وضعیت انحصاري قابل توجهی در صنعت پتروشیمی وجود داردتوان  است. می 1394

رسد که رقابت قیمتی در بازار بورس  ي محصوالت پتروشیمی، به نظر می با وجود چنین قدرت انحصاري در عرضه

مت ها خواهد شد که درنهایت به افزایش قی کاال، تنها به نفع تولیدکننده بوده و باعث افزایش قدرت انحصاري آن

  انجامد. محصوالت می

معامالت نقدي در بورس کاال باعث عدم امکان و انجام تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی  عرضه تولیدات

که این فرآیند موجب بروز مشکالتی براي تولیدکنندگان محصوالت  شود ریزي بلندمدت براي تولید می برنامه

ریزي دارد. از طرفی  بر است و نیاز به برنامه اي زمان پروسهتولید محصوالت پتروشیمی  پتروشیمی شده است، زیرا

برد. از طرفی  را از بین می مدتریزي بلند اي آن، امکان برنامه شده در بورس به دلیل ماهیت نقطه تقاضاي ثبت

منظور  کنندگان محصوالت پتروشیمی براي صادرات محصوالت خود نیز نیاز به بازاریابی داشته و به تولید

ریزي دارند. همچنین اوراق  منظور برنامه گویی به قراردادهاي بلندمدت خود نیاز به اطالع از میزان تقاضا بهپاسخ

  د. نکن ریزي بلندمدت را حل نمی ، مشکل برنامهها سلف نیز باوجود ماهیت بلندمدت آن

کنندگان محصوالت ها است. همانند تولید ریزي بلندمدت آن دستی، امکان برنامه مشکل دیگر صنایع پایین

عنوان مواد اولیه جهت تولید به آن نیاز دارند، باید بتوانند  کنندگان این محصوالت که به پتروشیمی، مصرف

اي آن باعث تعیین  رو بورس کاال که ماهیت معامالت نقطه مدت و بلندمدتی داشته باشند. ازاین ریزي مالی میان برنامه
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گیرد. قراردادهاي سلف نیز با توجه به اینکه تنها  کننده می کان را از مصرفشود، این ام قیمت در روز معامله می

  دهند، پاسخگوي تمام نیاز بلندمدت دو طرف نیستند. درصد از معامالت بازار را تشکیل می 20حدود 

البته وجود انحصار تنها مختص به سمت عرضه نیست و ممکن است انحصار در تقاضا نیز در این صنعت مشاهده 

   .اند را مشاهده نماییم سال داشته 3خریدار در طول  10تا  1توانیم کاالهایی که تنها  می 2-1شود. در نمودار  

خریدار دارند10تا  1که فقط  محصوالتی: درصد 2-1نمودار  

 

تا اسفندماه  1392ماه سال  هاي نمودار مربوط به معامالت محصوالت پتروشیمی در بورس کاالي ایران از فروردین داده توضیحات:

  دهند. درصد از کل بازار را پوشش می 35خریدار دارند حدود  10تا  1است. کاالهایی که  1394سال 

 محصوالتاز کل تعداد درصد   35خریدار دارند تنها  10تا  1در این نمودار قابل مشاهده است که کاالهایی که 

  شوند. در نتیجه امکان تسلط بر این بازار توسط خریداران پایین خواهد بود. پتروشیمی تولید شده را شامل می

خریدار دارند.  50هستند، بیش از  واحد دهشرکت تولیدکنن یک درصد از تولیداتی که در انحصار 41بیش از 

کل تعداد درصد  24مشاهده کردیم که از نظر تعداد  1-1خریدار داشتند و در جدول  4تا  1همچنین کاالهایی که 

توان اشاره  درصد از کل بازار هستند. در نتیجه می 1از نظر ارزش کمتر از  ولی دهند را تشکیل می کاالهاي بازار

تواند تاثیر روي آن بگذارد. در  بازار انحصار باالیی براي تولیدکننده وجود دارد و خریدار نمی کرد که در این

  ببینیم. را ها هاي انحصارگر با سهم بازار آن توانیم نام برخی از شرکت می 3-1جدول 
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  هاي اصلی تولیدکننده پتروشیمی : اطالعات انحصاري شرکت3-1جدول 

 نام شرکت
سهم بازار 

  شرکت(درصد)

تعداد کاالي 

 تولیدي

تعداد 

کاالي 

 انحصاري

سهم کاالي انحصاري 

 از تولید کل

 %100 11 11 2.00 پتروشیمی الله

 %100 1 1 2.32 سرمایه گذاري صنایع شیمیائی ایران

 %100 1 1 2.38 پتروشیمی پارس

 %100 19 19 2.58 پتروشیمی آریا ساسول

 %100 18 18 2.88 نوید زرشیمی

 %75 24 32 4.67 پتروشیمی تبریز

 70% 34 48 4.83 پتروشیمی جم

 75% 28 37 4.89 پلی پروپیلن جم

 42% 6 14 5.60 پتروشیمی اروند

 52% 28 53 6.76 پتروشیمی مارون

 55% 33 59 8.46 پتروشیمی شازند

 25% 4 16 9.76 پتروشیمی امیرکبیر

 %100 36 36 13.13 پتروشیمی تندگویان

 64% 29 45 14.87 پتروشیمی بندرامام
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کنند. قابل  درصد از کل تولیدات بازار محصوالت پتروشیمی را تولید می 85هاي حاضر در این جدول در مجموع  : شرکتتوضیحات

شود که در طول مدت فروردین  کاالي انحصاري به کاالیی گفته می  مشاهده است که بسیاري از این سهم بازار کامال انحصاري است.

  فقط این شرکت اقدام به تولید آن نموده است. 1395تا اسفندماه  1392ماه 

ها در  درصد کل بازار را در اختیار دارند. این شرکت 50شرکت بزرگ بازار بیش از  5توان مشاهده کرد که  می 3-1با توجه به جدول

گرید آن کامال انحصاري است.  130اند که  گرید پتروشیمی موجود در بازار را تولید کرده 409گرید از کل  209ساله  3ي  این دوره

  بر وجود انحصار در کل تولیدات پتروشیمی، انحصار در چند شرکت بزرگ نیز متمرکز شده است. دهد که عالوه این وضعیت نشان می

هاي تولیدکننده را  شرکت11هیرشمن -توانیم شاخص هرفیندال هاي پتروشیمی می ر شرکتبه منظور بررسی بیشتر وضعیت انحصار د

ي وضعیت رقابتی بازار است که براي بازار  دهنده نشان خواهد بود، 10000تا  0که عددي بین مورد بررسی قرار دهیم. این شاخص 

 2در صورتی که در بازار  خواهد بود. 10000ود دارد تولیدکننده در آن وج 1براي بازار انحصار کامل که فقط و  0رقابت کامل 

هیرشمن این بازار عبارت خواهد بود  -باشد، شاخص هرفیندال  βو αها برابر تولیدکننده وجود داشته باشد، و سهم بازار هر یک از آن

  از:

2 2HHI a b   

  مشاهده کنیم. موجود در بازارتوانیم وضعیت این شاخص را براي کاالهاي  می 4-1در جدول  

  هیرشمن براي کاالهاي پتروشیمی موجود در بازار-: شاخص هرفیندال4-1جدول

 HHI>7000 5000<HHI<7000 3000<HHI <5000 HHI<3000  تعداد کاال تعداد تولیدکننده

1 341 100% 0% 0% 0% 

2 45 51% 49% 0% 0% 

3 23 22% 22% 57% 0% 

4 7 29% 29% 43% 0% 

هاي مربوط به معامالت محصوالت پتروشیمی در بورس کاالي ایران از  : در این جدول از دادهتوضیحات

-استفاده شده است. هیچ کاالي پتروشیمی با شاخص هرفیندال 1394تا اسفندماه سال  1392ماه سال  فروردین

  درصد وجود ندارد. 30هیرشمن کمتر از 

                                                                 
11 Herfindahl-Hirschman index (HHI) 
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 واحد 3000هیرشمن زیر -که هیچ کاالي پتروشیمی با شاخص هرفیندالبا توجه به این جدول قابل مشاهده است 

50تولیدکننده هستند نیز همگی شاخص باالي  2وجود ندارد. کاالهایی که داراي  دهند که در کنار  را نشان می 00

را  درصد بازار 70نزدیک به  2-1، با توجه به ردیف اول و دوم از ستون آخر جدول کاالهاي با یک تولیدکننده

  دهند. تشکیل می

دهیم. کاالي پتروشیمی در بورس  در ادامه وضعیت رقابت قیمتی انواع محصوالت پتروشیمی را مورد بررسی قرار می

شود. در صورتی که میزان تقاضا  اي تعیین شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، عرضه می کاال با قیمت پایه

گیرد. ولی در صورت باالتر بودن مقدار تقاضا شده از  قیمت پایه صورت میکمتر از میزان عرضه باشد، مبادله به 

  شود. ي درصدي باالتر از قیمت پایه مبادله انجام می دهد و به اندازه میزان عرضه، رقابت قیمتی بین خریداران رخ می

و مالك با ثباتی براي تنظیم  بندي موارد ذکر شده را اینگونه انجام داد که در حالت کلی معیار توان جمع در پایان می

بازار محصوالت پتروشیمی تا کنون وجود نداشته است. لذا باید هدف براي آن تعیین نموده و معیارهاي مناسب آن 

  تعریف شود تا از این طریق بتوان به نظارت مناسب و جامع این بازار پرداخت. 

  

  : ایرانبررسی وضعیت تمرکز در بازار بیمه گزارش صنعت بیمه و 

  

بدنه اتومبیل،  شخص ، نشان می دهد که در فروش رشته بیمه هاي آتش سوزي، حوادث راننده  نمودار زیر

و سطح تمرکز شدید ارزیابی شده است  لذا  1800ثالث ومازاد، درمان و مهندسی،  میزان سنجش  بیشتر از  

نفت وانرژي و بیمه هاي عمر میزان  در رشته بیمه هاي باربري، حوادث، کشتی وهواپیما، پول واعتبار، 

است ضمن اینکه در هیچ یک از رشته تمرکز مالیم بوده لذا سطح  1000و بیشتر از  1800سنجش کمتر از 

  بیمه هاي عنوان شده میزان سنجش کمتر از هزار نبوده وبه عبارتی رقابتی نمی باشد .

،  بدنه اتومبیل،  شخص ثالث و مازاد، انحصار موجود در رشته بیمه هاي آتش سوزي،  حوادث انفرادي

درصد بازار را در اختیار  45درمان و مهندسی در اختیار  شرکت بیمه ایران بوده که بطور متوسط حدود 

  دارد . 
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 سهم تعداد بیمه نامه صادره به تفکیک در سبد شرکتهاي مختلف بیمه :

 -مسئولیت  – عمر  – در تعداد بیمه نامه صادره  نمودار زیر نشان می دهد که در رشته بیمه هاي پول و اعتبار 

درمان و مهندسی میزان سنجش  بیشتر از   – شخص ثالث ومازاد  – بدنه اتومبیل  – حوادث راننده – حوادث

نفت – کشتی وهواپیما  –  باربري -و در رشته بیمه هاي آتش سوزي تمرکز شدید بوده لذا سطح  1800

است ضمن تمرکز مالیم ارزیابی شده لذا سطح   1000و بیشتر از  1800وانرژي  میزان سنجش کمتر از 

اینکه در هیچ یک از رشته بیمه هاي عنوان شده میزان سنجش کمتر از هزار نبوده وبه عبارتی رقابتی نمی 

ارزیابی شده لذا  1800میزان سنجش آنها بیشتر از  رشته بیمه اي 9باشد .در تعداد بیمه نامه هاي صادره  

سطح تمرکز شدید است  در حالیکه به لحاظ فروش شش رشته بیمه داراي سطح تمرکز شدید  می باشند 

شخص ثالث و  – بدنه اتومبیل  – حوادث انفرادي  – حوادث-.انحصار موجود در رشته بیمه هاي مسئولیت

% در اختیار شرکت بیمه سامان  49وانحصار رشته درمان باسهم حدود مازاد در اختیار  شرکت بیمه ایران  

% در اختیار شرکت بیمه ما  ،  انحصار در رشته بیمه اي پول واعتبار در  46انحصار در رشته مهندسی با 

درصد در  47% و سر انجام انحصار در رشته بیمه عمر با 38% و بیمه ایران با 48اختیار دو شرکت بیمه ملت با 

بدین ترتیب مالحظه می شود بازارهاي بیمه در کشور تقسیم بندي  اختیار شرکت بیمه آسیا می باشد .

  مناسبی ندارند.
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اي  رشته بیمه 15بررسی وضعیت تمرکز در کل صنعت بیمه و بر اساس مجموع سهم چهار بنگاه برتر در تمامی 

ن و البرز) رتبه هاي اول تا چهارم سهم بازار را در حاکی از آن است که چهار شرکت بیمه ( ایران، آسیا، پارسیا

رسیده است  1388درصد در سال  71به  1387درصد در سال  75اختیار داشته اند.  مجموع سهم این چهار شرکت از 

 47دهد. سهم بیمه ایران با  که در مجموع اندکی  بهبود در وضعیت تمرکز طی دو سال مورد بررسی را نشان می

هاي آسیا، پارسیان و البرز هریک  ر تصاحب کنندگان بازار بیمه کشور قرار دارد ودر مرحله بعد، بیمهدرصد در صد

درصد سهم بازار بیمه کشور هستند. نکته قابل توجه در این صنعت، وجود فاصله و  6و  7، 14به ترتیب داراي 

عدي است که عمدتا به دلیل دولتی بودن، نابرابري زیاد بین سهم بنگاه اول یعنی بیمه ایران با سهم بنگاههاي ب

اي و احتمال پایین بودن  هاي بیمه ها و شعب بیمه ایران  نسبت به سایر شرکت گستردگی و قدمت نمایندگی

اي  رشته بیمه 15باشدبراي اطالع از وضعیت تمرکز در هر یک از  گذاران  می ورشکستگی این شرکت در ذهن بیمه

هیرشمن وهمچنین تغییرات سهم هر یک از چهار بنگاه فوق  به گزارش تفصیلی  – به تفکیک شاخص هرفیندال 

  .12از سوي مرکز ملی رقابت در این زمینه رجوع فرمایید 1389منتشر شده در سال 

  

  

                                                                 
  36 -62ص ص  1389اي ، مرکز ملی رقابت، دیماه  هاي بیمه گزارش تفصیلی بیمه ، ساختار بیمه و جایگاه نرخ خسارت رشته  - 12
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   بررسی موانع ساختاري رقابت در اقتصاد ایران

هستند و مردم یا بخش معموال در اقتصادهاي دولتی که عمدتا متکی بر درآمدهاي تک محصولی (نفت) 

هایی   پذیري بسیار دشوارتر از اقتصاد خصوصی نقش کمرنگی در تامین درآمدهاي ارزي کشور دارند تحقق رقابت

خواهد بود که اندازه وسهم دولت در اقتصاد متناسب تعیین شده است . زیرا در اقتصادهاي دولتی و تک 

نماید و در مواردي حتی بخش  پیمانکار بزرگ جلوه میمحصولی ، دولت خود به منزله یک انحصارگر یا ابر 

باشد .  هاي دولتی می خصوصی نیز براي تداوم بقاي خود محتاج به سرریز بودجه هاي دولتی براي انجام پروژه

نتیجه آنکه با ساختار اتکاء انحصاري به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، انحصار دایما بازتولید یا تقویت 

دولت با دفاع از  "وابستگی به مسیر "چرا که  بعضا به لحاظ تمایالت ساختاري و براساس نظریه   خواهد شد

نماید زیرا انحصارات نهادینه شده در ساختار اقتصاد و سازمان   لزوم بقاي انحصارات ، حفاظت از آن را توجیه می

جیه فسخ آن نیز به مستمسک قانونی و دولت جملگی به اقتضاي مصالحی و بر اساس قانون ایجاد شده اند که تو

طی مراحل پیچیده آن  نیاز دارد ، به همین دلیل رفع انحصارات عمدتا دولتی و حراست از فضاي رقابتی، بدون 

اي و مردم نهاد عمال ممکن نبوده و به تشکلی مستقل از  هاي قانونی ، فراقوه وضع قوانین جدید و ایجاد تشکل

اساسی و با  قانون44 اصل ت که خوشبختانه با تصویب قانون اجراي سیاستهاي کلیدولت و ذینفعان نیاز داش

اي مقدمات تحقق نهادهاي حراست کننده 	فراهم آمدن بستر حقوقی تشکیل شوراي رقابت بعنوان تشکلی فراقوه

  از رقابت همانند خیلی از کشورهاي موفق در این زمینه فراهم گردید . 

وفصل نهم آن تحت عنوان  قانون تسهیل رقابت و منع   44ون سیاستهاي کلی اصل به نظر می رسد اگر چه قان

انحصار در کشور تصویب شده و شوراي رقابت هم تشکیل شده اما این فقط بخشی از کار است  چرا که برخی از 

قانون سیاستهاي  موانع ساختاري در اقتصاد ایران نیز بایستی شناسایی و به تدریج مرتفع گردند . به عبارتی برابر

قانون اساسی چند شرط یا عامل دیگر نیز بایستی در فضاي اقتصاد سیاسی کشور مجتمع گردد تا  44کلی اصل 

بخشی تصمیمات  شوراي رقابت بیشتر و  فضاي کسب وکار در کشور متحول ودگرگون شود و در آن صورت اثر

  بطور کلی شرط کافی رقابت پذیري در کشور محقق گردد: 

ع در خصوصی سازي به منظور افزایش تعداد بازیگران واقعی اقتصاد و پرهیز از شبه دولتی شدن تسری -1

قانون اساسی به منظور ایجاد  44اقتصاد در واگذاري ها  با  اجراي بدون تنازل سیاستهاي کلی اصل 

 شرایط شفاف و برابر رقابتی در فعالیتهاي اقتصادي 

قانونی و  اقتصادي کسب وکار براي ورود مشتاقانه بخش خصوصی و بسترسازي و فراهم سازي محیطهاي  -2

بنگاههاي اقتصادي در فضایی کامال رقابتی  وحصول اطمینان آنها از برابر بودن شرایط رقابت براي 

 گذاري امن در کشور اعم از داخلی و خارجی سرمایه

اکارآمد دولتی بعنوان رقباي بخش پذیري بنگاههاي خصوصی، رانت شرکتهاي ن وري و رقابت در مقابل بهره -3

خصوصی، مانع بزرگ رقابتی شدن اقتصاد می باشد لذا حمایت قاطع تمامی ارکان نظام از حذف هرگونه 
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رانت و برتري جویی مصلحتی جزء لوازم کار وشرط کافی توفیق در این مهم  است . که راه حل اساسی 

هاي اقتصادي به منظور ایجاد شرایط  از فعالیت هاي تصدیگرانه دولتی مستلزم خلع ید و خروج عاملیت

 برابر و شفاف است.

مبتنی بر رقابتی بودن و رقابت پذیري در فعالیتهاي  44روح کلی حاکم بر قانون سیاستهاي کلی اصل  -4

ها و چابکی  بخش خصوصی  است ، زیرا مراد از رقابت پذیري، افزایش بهره وري  وکارایی ، کاهش هزینه

ده است وتبعا رقابت بنگاههاي دولتی مد نظر نبوده ونیست زیرا عموما پدیده رانت و دولتی در عملیات بو

بودن بنگاه، مانع کارآمدي وبهره وري است که نقض غرض است به همین دلیل فعالیتهاي اقتصادي 

قف به فصل دوم قانون محدود شده اند و قانونگذار نیز وا 2حاکمیتی صرفا به مواردي ذیل گروه سه ماده 

این امر مهم بوده است بنابراین کل اجزاي حاکمیت بایستی به لوازم اجراي این قانون پایبند باشند و لذا 

قبل از خروج اینگونه بنگاههاي ناکارآمد و نازپرورده دولتی (که همت، زمانبري و فعالیت عظیمی را توسط 

برابر رقابتی در دو حوزه فعالیت  هاي دولتی و حاکمیتی می طلبد)  ایجاد شرایط تمامی وزارتخانه

خصوصی و دولتی در یک زمینه فعالیت بسیار دشوار است . که دالیل آن متعدد وپیچیده است. لذا 

استقرار بنگاههاي بخش خصوصی در جایگزینی بنگاههاي موجود دولتی و شبه دولتی ، یکی از 

ر کشور است . بعنوان مثال در دولت نیازهاي اثر بخشی تصمیمات شورا وتحقق اصل رقابت پذیري د پیش

گذشته برخی بنگاههاي دولتی بعضا بواسطه اتکاء به بدنه قدرت دولتی وحاکمیتی حتی از اجراي مصوبات 

 شوراي رقابت  به لطایف الحیل سر باز می زدند ویا عمال از عدم اجراي آن سخن می گویند.

هاي اقتصادي بخش  محیط مناسب براي فعالیت  و نهایتا اینکه تحقق رقابت پذیري مستلزم فراهم شدن  -5

خصوصی است که از آن تحت عنوان فضاي کسب وکار نام برده می شود . با نگاهی اجمالی به قانون بهبود 

مستمر محیط کسب وکار (که خوشبختانه با تالش مضاعف دولت و پارلمان بخش خصوصی کشور در 

رم نگهبان رسید)  در خواهیم یافت که براي اجرا وتحقق تصویب و به تایید شوراي محت 3/12/1390تاریخ 

این قانون مهم ، سازمانها ونهادهاي بسیار زیادي  اعم از دولتی وخصوصی وظایف وتعهدات مختلفی را باید 

هاي مختلفی باید تدوین وتصویب شود تا امکان اجراي جامع و  ها وآیینامه ملعانجام دهند ودستورال

هاي موجود در زمینه ضرورت هماهنگی واجماع تمامی  فراهم شود  . پیچیدگی هماهنگ قانون یادشده

هاي  ارکان این قانون اعم از قوه قضائیه، مجریه و مقننه، نیروي انتظامی ، رسانه هاي ملی ومحلی، تشکل

مهم  بري این هاي بازرگانی و... از عواملی هستند که بر زمان کارگري وکارفرمایی، تامین اجتماعی ، اتاق

گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار  ، رویه ها  29افزوده است. بعنوان مثال در مواد 

هایی نظیر صنعت، معدن وتجارت، امور اقتصاد ودارایی،  خانه هاي زیادي بایستی توسط وزارت ودستورالعمل

این قانون قید  29ماده ها و...  تدوین یا اصالح گردد.  همچنین در  امورخارجه ، وزارت کشور وشهرداري

دادرسی تجاري و تشکیل  قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی الزم را براي تنظیم آیین شده است که :

نقش فراقوه اي شوراي رقابت در درجه اول رسیدگی به موارد  بنابراین، آورند. عمل  دادگاههاي تجاري به
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به عبارت دیگر حفاظت از فضاي کسب و ست مخل رقابت، در فضاي کسب وکار موجود یا فعلی کشور ا

نه در ایجاد آن ، زیرا  ایجاد فضاي کسب وکار رقابتی مستلزم تالش زاید الوصف  کار و سطح رقابت است و

ومستمر تمامی نهادهاي قانونگذاري واجرایی است . مثال فارغ از غلط با درست بودن فرض ایجاد قطب 

شدن ببینید چقدر مخالف و موافق دارد لذا برخی تصمیمات سوم خودروسازي براي تحرك در رقابتی 

  .منتج به رقابت پذیري به اجماع تمام یا بخش عمده اي از مراجع تصمیم گیري نیاز دارد

 

نیازهاي فضاي دور و نزدیک  هاي ساختاري و پیش مصادیق فوق از آن جهت ذکر شد که موانع و پیچیدگی 

تر شدن تصمیمات شوراي رقابت را یادآور شویم. لذا موثر بودن  روي رقابتی شدن اقتصاد کشور و  اثر بخش پیش

شدن انتظارات  صورت  برآورده نفعالیت شوراي رقابت به فضاي تعریف شده خاص خود نیازمند است در غیر ای

   نیازها مالك خواهد بود . متناسب با تحقق پیش

 

  بینی وضعیت رقابت پذیري کشور پیش

دشوار است اندکی بینی وضعیت رقابت پذیري کشور  سیاسی کشور پیش – با توجه به مجموع شرایط اقتصادي

 متعاقببطور کلی می توان اذعان نمود که در شرایط پسا تحریم و به موازات عادي شدن مناسبات کشور  اام

ارتقاي محیط کسب وکار و رقابت پذیري کشور و اندازهاي بهبود  مذاکرات و توافقات برجام، تاحدودي چشم

و توسعه درجه اعتماد تجاري هاي بین المللی نیز بر بهبود رشد اقتصادي کشور  و سازمانهموارتر شده است 

-90دهد که طی دوره  بررسی روند متغیرهاي اقتصادي کشور نشان می .اند هاي آتی اشاره نموده کشور در سال

درصد، متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت  5ها) متوسط رشد اقتصادي کشور  ( قبل از تشدیدتحریم 1381

-92درصد بوده است در حالیکه  طی دوره  6لی کشور درصد و متوسط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخ 7

درصد کاهش یافته  -9و  -2،  -1,9ها) متوسط رشد این متغیرها به ترتیب به  ( بعد از تشدید تحریم   1391

است. که نشانگر ایجاد شکست ساختاري در روند متغیرهاي اقتصادي و بروز رکود تورمی در ادوار پس از 

بینی وضعیت آتی متغیرهاي اقتصادي  باشد. نظر سنجی انجام شده در خصوص پیش هاي اقتصادي می تحریم

درصدي براي ارزش افزوده بخش صنعت و معدن   9درصدي براي رشد اقتصادي و رشد  4,6بینی  نشانگر پیش

از طرفی برابر جدیدترین گزارش منتشر شده از سوي بانک جهانی در خصوص شاخص   باشد، می 1395در سال 

ارتقاء  96پله صعود به رتبه  18) با  LPIالمللی (  ، رتبه ایران در این شاخص بین 2016رد لجستیک سال عملک

، اي داشته است سهم  عمده ،المللی در این جهش هاي بین یافته است که زیر شاخص سهولت در ارسال محموله

، فضاي نیز  » 2016انجام کسب و کار «انک جهانی در تازه ترین گزارش خود موسوم به بهمینطور برابر اعالم 

امسال در رده بندي جهانی فضاي کسب و کار در  و جایگاه ایران .اشته استدکسب و کار در ایران بهبود نسبی 

که داشته است. جهان قرار گرفته است که نسبت به سال قبل تنها یک پله صعود  118کشور در رده  189میان 

نیازهاي الزم براي توسعه فضاي کسب و کار به منزله فراهم  هاي بیشتر در فراهم سازي پیش بیانگر لزوم تالش

 12هاي  مولفه ،همانگونه که قبال ذکر شد بنابر این  پذیري است . سازي سازوکارهاي ضروري براي توسعه رقابت
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پذیري  و تنها در صورتی موجب ارتقاي رقابت ابل تفکیک هستندداراي اثرات متقابل و غیر قپذیري  رقابت گانه

ها شود و به عبارتی زیر شاخصی  ها صعودي و موجب تقویت دیگر زیر شاخص خواهند شد که برآیند همه مولفه

از دو زاویه می توان به این موضوع نگریست یکی اینکه  مقدمه،  ها نگردد. با این پیش سد راه ارتقاي دیگر مولفه

کلیت ارکان نظام وضوع رقابت پذیري مانند بهره وري  از مقوله هاي مستمر است که حد یقف ندارد بنابراین م

در و  وضع امسالمان  شودرو به جلو حرکت ها  در تمام مولفهکه دایما  داشته باشندباید تالش بصورت ید واحده، 

براي ارزیابی رقابت پذیري  که الزمه آن همصدایی و ثبات درسیاستها میباشد.  بهتر از پارسال باشدها  تمام مولفه

 جهانی همه ساله شاخص هاي جهانی کشورها منتشر می شود و همانگونه که در ابتداي گزارش ذکر شد مجمع

 2015-16در سال  را پذیري رقابت شاخص در ایران رتبه کشور 140 بررسی با اخیر خود گزارش در اقتصاد

به نمایندگی از اتاق بازرگانی  دهد. که نشان می 2014-15که نه پله صعود را نسبت به دوره کرد  اعالم  74برابر 

با این  در تهیه این شاخص براي کشورمان ها و قواي سه گانه  سایر وزارتخانه با همکاريبخش خصوصی کشور 

و با اهمیتی نظیر  اي ، فراقوهن موضوع چند وجهینکته دیگر اینکه آیا در چنی مشارکت دارد.نهاد بین المللی  

چه وزنی دارد  وآیا بسترسازي هاي الزم و پیش نیازهاي قانونی و  ي رقابتتحقق رقابتی شدن اقتصاد ، شورا

اجرایی باالسري براي تحقق این موضوع فراهم وتدارك شده اند مثال آیا فضاي کسب وکار ما مساعد است 

  هاي اقتصادي صورت گرفته است .  بنگاه مابین رقابت برابر ایجادسازي براي  وخصوصی

هاي رقابتی شدن اقتصاد از اختیارات و وظایف کلیت نظام تصمیم گیري کشور،  بستر سازيهمانگونه که ذکر شد 

قضاییه است تا فضاي کسب وکار رقابتی شود . شوراي رقابت برابر قانون در چنین  اعم از قوه مجریه، مقننه و

فضایی وظیفه دارد تا از اعمال مخل رقابت ( از طریق تشخیص مستقیم یا رسیدگی به شکایات ) جلوگیري کند، 

اگر بسترسازي  درحالیکه وظیفه مستقیم  بسترسازي هاي رقابتی بعهده نهادهاي اجرایی وتقنینی است .بنابر این

هاي مناسب و رقابت تنگاتنگ بخش خصوصی درکار نباشد واندازه وتعداد بنگاه هاي دولتی فضا را براي رقابت، 

نامساعد نمایند در این صورت، دامنه اثر بخشی فعالیت شوراي رقابت محدود خواهد بود . لذا  اندازه گیري و 

بنظر میرسد که نقش اصلی و تن مالحظات فوق باید صورت گیرد. ارزیابی میزان توفیق شوراي رقابت با در نظر گرف

کاربردي شوراي رقابت دقیقا پس از شکل گیري بخش خصوصی واقعی در اقتصاد آغاز می شود زیرا در چنین 

محیطی است که اثر بخشی تصمیمات شورا مشخص وموثرتر خواهد شد و در حقیقت در فضایی عاري از رانت هاي 

وشبه دولتی است که مزیتهاي رقابت برابر و شفاف پدیدار خواهد شد و آثار و برکات و فواید  بنگاههاي دولتی

رقابتی شدن واقعی اقتصاد به منصه ظهور خواهد نشست و در اینصورت است که هرگونه اعمال مخل رقابت مانند 

در حالیکه در فضاي  لکه اي تیره در سفیدي رقابتی شدن فضا و شفافیت هاي ناشی از آن هویدا خواهد شد

خاکستري فعلی که مملو از شرکتهاي دولتی و یا شبه دولتی با انواع رانت هاي پیدا وپنهان است و با فسادهاي 

سیستماتیک  تعبیه شده در ذات فضاهاي انحصاري و رانتی، اثبات انحصار طی طریقی پیچیده و طوالنی را می 

ودن با طرح برخی مصلحت سنجی ها مواجه می شود که رسیدگی به طلبد که بعضا با مقاومتهاي ناشی از دولتی ب

اینگونه موارد را مشکل می نماید اما در محیطی که برخوردار از فضاي کسب وکار مناسب ومملو از بنگاههاي بخش 



  مرکز ملی رقابت                                                بررسی وضعیت رقابت پذیري اقتصاد کشور                 

 

61 

 

خصوصی باشد فضاي رسیدگی سریع به شکایات واصله وتصمیم گیري بموقع براي شورا فراهم خواهد شد طبیعی 

اینصورت بازوي اجرایی، نظارتی وکارشناسی شورا یعنی مرکز ملی رقابت نیز بایستی براي رسیدگی  است در

وکارشناسی به انبوه شکایات متعدد شرکتهایی که شبهه اعمال ضد رقابتی دارند، تقویت شود . چرا که اگر بخواهیم 

گوییم که در وضعیت فعلی مواجه هستیم فضاي فعلی را با فضاي آتی قیاس کنیم شاید بتوانیم با اندکی مسامحه ب

بعضا خصوصی همراه با مواردشکایات محدود و رسیدگی طوالنی  با : بی شمار شرکتهاي دولتی یا شبه دولتی و

مدت در مقابل فضاي آتی که مواجه خواهیم شد با بی شمار شرکتهاي خصوصی وبعضا شبه دولتی یا نادر دولتی 

  رسیدگی فوري !با موارد شکایات بسیار متعدد و

بنابر این تامین نیازهاي توسعه اي  شورا و مرکز ملی رقابت بعنوان بازوي اجرایی و کارشناسی شورا نیز یکی از 

هاي انسانی ونیروي کارشناسی  هاي نهادي وضعیت گذار از وضع فعلی است. تقویت سرمایه ها و بسترسازي نیاز پیش

ي استانی در استانهاي مختلف  وتامین بودجه مورد نیاز مرکز براي ها مرکز و همچنین توسعه وتاسیس نمایندگی

جذب بازرسان ،کاشناسان و اعضاي هیات علمی  در حد پاسخگویی  بموقع به تمامی شکایات بنگاه ها 

  وکارگروههاي تخصصی کامال احساس می شود.

  

ندهی واحد براي مقاوم شدن اقتصاد و هاي اقتصاد مقاومتی و لزوم فرما لزوم نگاه یکپارچه به کلیه اجزاء سیاست

  نیاز توسعه اقتصادي کشور  پذیري به عنوان پیش تحقق رقابت

پذیري را در اجراي تمام وکمال ، یکپارچه و  پذیري ضمانت توفیق در تحقق رقابت صاحبنظران مبحث رقابت

پذیري جهانی،  ه شاخص رقابتگان 12دانند.  بر اساس اجزاء  پذیري می گانه رقابت سیستمی کلیه اجزاء دوازده

هاي کالن اقتصادي از ثبات برخوردار بوده و  یابد که شاخص پذیري در اقتصاد به شرطی تحقق می کارآمدي و رقابت

 بازار کاالبرخورداري از و آموزش با کیفیت، دانش تخصصی باال ،   بهداشت  ، زیرساختهاي مناسب نهادهاي کارآمد،"

و  پیشرفته وکار  کسب  و شدن تجارت تخصصی ، آوري ، سطح باالي فنکارآمد و مناسبمالی  نظام و بازار کار ،

هاي مبتنی بر خام فروشی و منبع  فرما باشد تا اقتصاد در بسترها و نهادهاي جامعه حکم "و خالقیت نوآوري  نهایتاً

افزایش سهم تبدیل نماید و با  بنیان دانشمحور را به اقتصادي درون زا و کارایی محور و نهایتا خالقیت محور و 

  بخشد. ارتقاءو نهایتا سطح رفاه جامعه را جایگاه جهانی کشور  ،و صادرات محصوالت و خدمات  تولید

هاي اقتصاد مقاومتی نیز شرط اساسی و پیش نیاز  نظیر همین استدالل، یعنی لزوم یکپارچگی در اجراي سیاست 

تر میزان تاثیر گذاري و ضرورت این یکپارچگی و با  باشد. براي درك دقیق توفیق در اجرا و تحقق اهداف آن می

گانه  12یابیم که با تحقق مفاد اقتصاد مقاومتی به نوعی اجزاء و شرایط  نگاهی به مفاد اقتصاد مقاومتی در می

اقتصاد کشور،  پذیرشدن  نیازهاي رقابت شوند و متقابال با تحقق پیش می  پذیري نیز در کشور محقق شاخص رقابت

زا متکی بر اقتصادي دانش بنیان  اي درون هاي اقتصاد مقاومتی بصورت متوازن و با توسعه بخش اساسی سیاست

 محقق خواهد شد.
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توان ذکر  به منظور درك بهتر مفهوم لزوم یکپارچگی در کلیه اجزاي این سیاست در فرآیند اجرا به عنوان مثال می

صادرات با هدف گسترش پایدار سهم توسعه "هاي اقتصاد مقاومتی مبنی بر   سیاست 10نمود که:  تحقق بند 

 اقتصاد مقاومتی مبنی بر12بدون تحقق مفاد بند  "گذاري خارجی و تشویق سرمایه ایران در بازارهاي هدف

و تعامل  "توسعه پیوندهاي راهبردي وگسترش همکاري و مشارکت با کشورهاي منطقه و جهان بویژه همسایگان"

هاي اقتصاد مقاومتی  با رقبا و شرکاي تجاري امکان پذیر نخواهد بود. الزم به ذکر است براي بند بند سیاست

وري، نظام مالی، سرمایه  پذیري نظیر بهره هاي رقابت نیاز مربوطه از زیر شاخص توان بندهاي متناظر و پیش می

هاي اقتصاد مقاومتی و دوسویه  جزاي متعدد سیاستانسانی ، مادي و ... را مثال زد که شاهدي بر درهم تنیدگی ا

پذیر  بودن تحقق اجزاي متعدد آن در صحنه اجرا و الزم و ملزوم بودن تعاملی آنها به منظور مقاوم شدن و رقابت

شدن اقتصاد کشور از جمله: فرماندهی واحد، یک صدایی و استمرار ثبات شرایط کالن اقتصادي و سیاسی و 

  باشد.   ) و ... می12د نظر با کشورهاي جهان ( بند همچنین تعامل مور

هاي توسعه پنج  ها در چارچوب برنامه نکته کلیدي اینکه تا کنون بدون استثناء و با اندکی تسامح، تمامی دولت

وري و  گذاري، ارتقاء بهره االشاره از جمله توسعه تولید، صادرات و سرمایه هاي فوق ساله بدنبال تحقق سیاست

ها  المللی امکان توفیق این سیاست اند اما در فضاي عدم ثبات اقتصاد کالن و نبود تعامل بین پذیري و... بوده رقابت

هاي  هاي اقتصاد مقاومتی و شاخص فراهم نبوده است نتیجه آنکه شاید بتوان حلقه مفقوده توفیق سیاست

فضاي کسب وکار ایران  جستجو کرد لذا تاکید  گانه رقابت پذیري را تاکنون در نبود این دو شرط اساسی در دوازده

االشاره در زمان کنونی  هاي فوق نیاز به منظور حصول توفیق در اجراي سیاست بر استمرار تامین این دو پیش

  شود. توصیه می

 

  

 13ایراناقتصاد رقابت پذیري بهبود  و پیشنهادهایی براي ارزیابی

پذیري  المللی و داخلی فضاي رقابتی و رقابت پژوهشهاي بینبندي کلی مطابق نتایج مطالعات و  در یک جمع

هاي گوناگون  ها و مولفه المللی در حوزه اقتصاد ملی ایران رضایت بخش نیست و بسیاري از مطالعات بین

کنند. خالصه نتایج پژوهش نشان  پذیري اقتصاد ملی اوضاع جامعه و اقتصاد ایران را ضعیف ارزیابی می رقابت

 دهد که: می

اي ایران در گذار از مرحله توسعه نیازهاي پایه به مرحله ارتقاي کارایی قرار داردو لذا  موقعیت توسعه .1

هاي ارتقاء دهنده توسعه فضاي رقابتی ایران  نهادها، زیرساختها، ثبات کالن اقتصادي، بهداشت و  عمده مولفه

مالی)، آمادگی جذب تکنولوژي و اندازه بازار  –کار  –عالی)، کارایی انواع بازارها (کاالها  -آموزش (ابتدایی

 تواند باشد. می

                                                                 
دانشکده علوم ، دکتر سعید راسخی و میرعبداله حسینی، ان و ترسیم نقشه راه و سیاستهاي مناسب در بهبود آنپذیري جهانی اقتصاد ایر رقابت - ١٣

  1393و موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی  اقتصاي و اداري دانشگاه مازندران
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هاي مختلف حکمرانی از جمله توانایی در کنترل فساد، ثبات سیاسی و نبود خشونت،  بر مبناي شاخص  .2

 20کیفبت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، اثربخشی و کارامدي حکومت، و کیفیت حکمرانی چه در میان 

طور، نظام  کشورهاي خاورمیانه در جایگاه مناسبی قرار ندارد. همیناکثر ن و چه در میان کشور پر جمعیت جها

 دهد، ناکارا است. هاي نهادهاي جهانی چون بانک جهانی نشان می اداري ایران، چنانچه ارزیابی

پشتیبانی تجاري ایران در شاخص عملکرد پشتیبانی  لجستیکی یا بندي شاخص عملکرد مطابق مقیاس .3

درامد و کشورهاي داراي درامد متوسط با  در گروه کشورهاي داراي عملکرد پشتیبانی جزئی (کشورهاي کم

و کشورهاي داراي عملکرد پشتیبانی جزئی از جمله ایران، در زیرساختهاي  محدودیتهاي مشابه) قرار دارد

ر عرضه و کیفیت خدمات پشتیبانی با بازار ضعیف، در نوسازي اساسی گمرك و تجاري با محدودیت عمده، د

اي با مشکل بغرنجی  و نقل و تسهیل منطقه یکپارچگی مدیریت مرزي با محدودیت عمده بالقوه و در حمل

ذکر شد البته همانگونه که قبال پذیري کشور بسیار موثرند.  ها در توسعه و ارتقاي رقابت که این مولفه، مواجهند

) سال  LPIدر جدیدترین گزارش منتشر شده از سوي بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک( 

 96پله صعود به رتبه  18المللی با  و بهبود وجهه ایران در مناسبات بین فضاي پسابرجام تحت تاثیر،  2016

و جهشی   المللی در این جهش، سهم  عمده بینهاي  زیر شاخص سهولت در ارسال محموله، ارتقاء یافته است 

، کیفیت زیرساختهاي تجاري و 110ایران از نظر کارایی فرایندهاي ترخیص کاال رتبه  .داشته است اي پله 36

، شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی رتبه 88، سهولت دسترسی به کاالهاي مختلف رتبه 72جابجایی رتبه 

 160را در میان  116ها رتبه  و زمان تحویل محموله 111بی کاالهاي ارسالی رتبه ، توانایی در تعقیب و ردیا82

 .کشور جهان بدست آورده است

 لجستیک و شاخص عملکرد خدمات به لحاظباید اذعان داشت که ایران هاي مذکور در فوق،  با توجه به رتبه .4

لحاظ موقعیت لجستیکی در بهترین . در حالیکه به مناسبی نیست و وضعیتپشتیبانی تجاري داراي جایگاه 

پس از کشورهاي امارات، قطر، ترکیه،  2016کشور منطقه در گزارش سال  20اما از بین  موقعیت قرار دارد،

در گزارش  الزم به ذکر استقرار دارد.  11بحرین، عمان، عربستان، کویت، اردن، پاکستان و قزاقستان در رتبه 

است و لوکزامبورگ، سوئد، هلند، سنگاپور،  داشتهاز نظر کیفیت لجستیک  رتبه اول راآلمان ،  2016سال

 .بلژیک، اتریش، انگلیس، هنگ کنگ، و آمریکا به ترتیب در رتبه هاي دوم تا دهم قرار گرفته اند

 
اند، شامل ظرفیت و کیفیت  که در بهبود شاخص ترکیبی خدمات پشتیبانی موثر بوده عواملی البته .5

هاي  ساخت و کیفیت زیر المللی هاي بین سهولت در ارسال محموله ها ، ، تحویل بموقع محمولهخدمات پشتیبانی 

هاي فعلی خدمات پشتیبانی  ونقل  بوده است. بعبارتی با همین ظرفیت و زیرساخت و حمل  تجارت

اردن، قزاقستان یا اینگونه نیست که رتبه ایران، شایسته جایگاهی پایین تر از کشورهایی نظیر پاکستان، تجاري،

سهولت  ی از قبیلهای با بازتخصیص بهینه در حوزهبلکه  ارمنستان که بعضا محصور در خشکی هستند باشد،

گمرکی امکان  ها؛ و کارامدي فرایند ترخیص انجام حمل ونقل با قیمت رقابتی؛ امکان ردیابی یا ردگیري محموله

 یسر است.م بخوبیارتقاي رتبه ایران در شاخص خدمات تجاري 
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در  بکشور منتخ 10نماگر از اجزاي شاخص ترکیبی خدمات پشتیبانی تجاري ایران در میان  20مطالعه  .6

و کمتر  8کشور  10شاخص، رتبه ایران در میان  20نماگر از  18است که  بوده گویاي آنکشور  90ابتداي دهه 

ها و  هایی از جمله تعداد سازمان ر شاخصترین (بدترین) موقعیت ایران د بوده است که در آن میان ضعیف 8از 

هاي وارداتی و  اسناد در واردات و صادرات، زمان ترخیص با و بدون بازدید فیزیکی، بازدید فیزیکی محموله

  باالخره هزینه و زمان ترخیص واردات بوده است.

 در براي کشورهاي زیادي هاي درس اقتصادکالن حیث شده از صنعتی نوظهور و تازه اقتصادهاي تجربیات .7

 به مربوط خارجی هاي گذاري سرمایه مقاصد جذاب به شدن تبدیل خواهان که دارد توسعه از جمله ایران حال

 یابی تنها مسیر دست» نوظهور هايبازار«مهم در توسعه است چراکه مسیر  موضوعی هستند. این خصوصی بخش

 حال توسعه در کند. کشورهاي مسئله را اثبات مینیست. همچنان که مثال کشور چین به وضوح این  توسعه به

 که بگیرند تصمیم بود ناگزیر خواهند اند، شده قائل سرمایه جایی جابه براي هایی محدودیت اخیراً که درآمدي کم

 پیشرفت توسعه فرایند که زمانی تا را آنها یا را بردارند ها محدودیت این توسعه فرایند اولیه مراحل در آیا

 این باشد مدنظر باید انتخاب این در که مهمی مالحظه .نمایند حفظ مدل چین از تأسی به باشد هکرد کافی

ثباتی  بگذارد. بی اقتصادي بلندمدت رشد بر مهمی اثرات تواند می اقتصادکالن در کوتاه مدت ثباتی بی که است

و  اقتصادي درازمدت توسعهبه  دستیابی  براي لذا و دهد کاهش را رشد مسیر شیب تواند می کالن اقتصاد در

مدل  انتخاب . لذااست برخودار باالیی اهمیت از ثباتی پذیري، مقابله با بی نهایتا توسعه صادرات و ارتقاي رقابت

 باثبات ایجاد محیط براي را زمینه ترین مطلوب گزینه کدام که دارد این به بستگی اي اندازه تا توسعه،

 .کند می فراهم  -دهد می رخ آن دل در توسعه که -اقتصادکالن

 اقتصادکالن مناسب عملکرد وجود صرفاً» نوظهور هاياقتصاد«مدل  در اقتصادکالن ثبات تضمین براي .8

 در مهمی نقش نهادها این بود. خواهدنیاز  هم کالن اقتصاد مناسب نهادهاي توسعه به بلکه نیست، کافی

 این دولت مالی حوزه نمایند. در می ایفا کالن اقتصاد سیاست پذیري در انعطاف و قابلیت میان توازنی به دستیابی

به  ها بدهی پرداخت توان از درستی درك که شود می نهادهایی و بودجه تعیین هاي طراحی روش شامل امر

 کارگیري به گزینه و لذا باشند الضرب حق درآمدهاي به متکی چندان آنکه بدون دهند؛ می ارایه بادوام شکل

 در کنند. وارد سرمایه صاحب اعتماد به اي که لطمه آن بدون کنند می انتخاب را اي ضدچرخه مالی سیاست

باشد  داشته ها قیمت ثبات به کافی تعهد که است مستقل مرکزي یک بانک وجود شامل فرایند این پولی، حوزه

 را پذیري روند انعطاف دهد اجازه پولی سیاست به تورم) تا گذاري هدف مثل پولی سیاست طریق یک از (شاید

 یک شامل را آن توان می ارزي، سیاست در حوزه بگیرد. پیش در احتمالی هاي شوك برابر در اقتصاد تثبیت براي

 قرار فرایند شامل این مالی، بخش به توجه است. با مناسب خاص اقتصادي شرایط براي که دانست ارز نرخ نظام

 به است همراه اخالقی خطرات با را که وام اعطاي ریسک که است شکلی به خود جاي در نهادي چارچوب دادن

 به رسیدن سمت به» بازار نوظهور«گیرد، مسیر  قرار خود سر جاي در نهادي چارچوب چنین برساند. اگر حداقل

 حساب یک لطف به که باشد توجه قابل اقتصادي منافع باعث که است برخوردار بالقوه توان این از توسعه،
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هاي کنونی و  بحران که کند ایجاد رشد روند براي هایی مزاحمت که آن بدون آید می دست به بازسرمایه 

 شوند. آن باعث توانند می» سرمایه ناگهانی هاي توقف«

ها و زوایاي مختلف از جمله  شود که اقتصاد کالن ایران از جنبه از مطالعه اقتصاد کالن ایران نتیجه می .9

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد اقتصادي)، بخش خارجی  و رکود،  (بیکاري، تورممتغیرهاي کالن اقتصادي 

است که  تعادلهایی اساسی مواجه  و بازارسرمایه از عدم هاي خارجی، بودجه دولت، وضعیت پولی اقتصاد و حساب

 اقتصادهاي جانب از بسیاري شواهد و تجربیات امروزهکند.  وضعیت اقتصادکالن ایران را از شرایط باثبات دور می

 وجود کالن اقتصاد علم حیث توسعه همانند اقتصاد ایران از حال در کشورهاي براي نوظهورو تازه صنعتی شده

 اثرات تواند می کالن اقتصاد در ثباتی هستند. بی و الگو گام پیش کشورهاي به شدن تبدیل خواهان که دارد

 گزینه کدام که دارد این به بستگی اي اندازه تا توسعه، مدل انتخاب لذا بگذارد. اقتصادي بلندمدت رشد بر مهمی

 فراهم دهد، می رخ آن دل در توسعه که کالن اقتصاد در باثبات محیطی ایجاد براي را زمینه ترین مطلوب

 اقتصاد«همانند  کالن اقتصاد مناسب عملکرد وجود صرفاً مدل ایران در کالن اقتصاد ثبات تضمین کند. براي می

 .بود خواهد نیاز ایران هم کالن اقتصاد مناسب نهادهاي توسعه به بلکه نیست کافی» نوظهور

 اقتصادي و توسعه بهبود براي را توجهی قابل هاي فرصت فزاینده، شدن جهانی با همراه دانش انقالب .10

 را همگام خود تغییرات فزاینده سرعت با نباشند قادر اگر نیز کشورها حال، هر به اما کند می ارائه اجتماعی

 نظر در تواند بدون نمی و باشد نمی مستثنی قاعده این از نیز ایران شوند. می مواجه افتادگی عقب ریسک با سازند،

 تولید آن به دنبال و آوري فن عرصه در شناسی آینده قواعد نیز و ملی فراگیري قواعد و صنعتی فرهنگ گرفتن

 عینی هاي مولفه عنوان به ایران در سرانه درآمد و اقتصادي رشد عملکرد .باشد موفق پایدار توسعه و محور دانش

 هاي پتانسیل و ها مزیت از کشور که است حالی در این نیست. بخش رضایت و جهان منطقه سطح در توسعه،

 تحصیلکرده و فراوان کار نیروي و معدنی مختلف منابع وجود انرژي، امنیت سطح باالي جمله از مختلف

 دانش اقتصاد ایجاد براي مناسب محیط نمودن مهیا و نخبه انسانی نیروي تربیت امر در باید می .است برخوردار

 توسعه و رشد نیازهاي پیش از که ،تحدید و تهدید با نه و ها مشوق راه از نخبه انسانی نیروي داري و نگاه حفظ و

 ورزید. اهتمام است، جهانی بازار در پیشرفت و بقا و تولید و افزایش آوري فن

 جهانی ایران، رتبه نیز و ایران براي شده گزارش آوري فن و علوم گیري اندازه هاي شاخص انواع ارزیابی با .11

 ایران امروز اقتصاد نیازهاي پاسخگوي کشور آوري فن فعلی نظام هاي مولفه وضعیت که شود می تائید فرض این

در منطقه منا باشد.  حتی ایران اقتصاد شامخ چندان نه وضعیت دهنده توضیح تواند می خود این باشد. نمی

شود و  آوري که توسط برنامه عمران و توسعه ملل متحد گزارش می براساس شاخص دستیابی و پیشرفت فن

در بین  0,26قرار گرفته است، ایران با شاخصی معادل » آوري سند توسعه بخش پژوهش و فن«مبناي تهیه 

 گیرد که حد پائین شاخص مذکور براي این گروه کشورهاست. قرار می» گان پویاالگوگیرند«کشورهاي 

 دانش محور اقتصاد ملی راهبردهاي بررسی و آن هاي ویژگی محور، دانش اقتصاد نیازهاي پیش به توجه با .12

 منتخب،کشور  چند در محور دانش اقتصاد از ایران نسبی ماندگی عقب به عنایت با نیز و منتخب کشور چند در
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ها ،  زیرساخت نوآوري، توسعه و ابداع از انسانی، حمایت نیروي مهارت ارتقاء براي گذاري سرمایه هاي سیاست

 اعطاي طریق دولت از ویژه به و گذاران محور توسط سیاست دانش اقتصاد با دولت کارشناسی بدنه آشنایی

 حوزه سه در معنوي مالکیت حقوق به احتراممرتبط،  فعالیتهاي به مالی کمکهاي پرداخت و مالیاتی معافیت

ومتوسط،  کوچک هاي حرفه رشد مراکز و اطالعات فناوري علمی پارکهاي توسعه و نظارت، ایجاد و اجرا تقنین،

 در محور دانش اقتصاد با مرتبط هاي زیرساخت توسعه صنعت، بخش و دانشگاه میان مؤثر و قوي ارتباط ایجاد

 قانونی و حقوقی بستر ایجاد همچنین و نهادي و سازمانی نیروي انسانی، ارتباطی، و مخابراتی فنی، هاي زمینه

توجه به  با که دارد وجود راه نقشه چندین نیز مسیر طی بر این اساس، برايآن مورد توجه قرار گیرد.  با مناسب

الگوي "به  FDI» مرتبط با آوري فن و علوم منفعل الگوي فراگیري«  از الزم استجایگاه کنونی کشور، 

 .14را براي هر دو طرف جذاب نمود FDIو  تغییر استراتژي داد"  FDI در ارتباط با نهفراگیري فعاال

توسعه  و تحقیق آورد که می فراهم را محیطی که نوآوري موثر نظام یک به توجه بدون که است بدیهی .13

(R&D) و شده جدید دانش و جدید فرآیندهاي جدید، کاالهاي تولید به منجر نتیجه در و کند می تغذیه را 

 .ماند خواهیم عقب پیش بیش از جهانی رقابت و شدن جهانی قافله از است، فنی پیشرفت عمده منبع بنابراین

 و اقتصادي فرهنگی، توسعه هاي برنامه نیز و کشور ساله بیست انداز چشم سند به توجه با رود می انتظار

 جهانی، اقتصاد با تعامل و استوار بوده است دانایی و دانش مبناي بر که کشورجاري ودر شرف تصویب  اجتماعی

محور  دانش اقتصاد عرصه در قبولی قابل جایگاه آینده در شده، ارائه راهکارهاي اجراي و کردن با عملیاتی بتوان

 .نمود کسب

 این ضعیف، هرچند روبه بهبود است. عمدهجایگاه  از ایران حاکی کار و کسب محیط انداز چشم بررسی .14

 دانست. ساز و ساخت مجوزهاي تعداد و کار و آغاز کسب کار، و کسب سهولت شاخص بهبود در توان می را تغییر

 از حاکی همسایه کشورهاي بویژه و رقیب با کشورهاي ایران کار و کسب شاخص محیط مقایسه دیگر سوي از

 باشد. می این کشورها با مقایسه در کار و کسب محیط بودن نامناسب

 تقویت جانب مستلزم آن از رهایی که موضوعی است کشور اقتصاد جدي مشکالت از بیکاري باالي نرخ .15

 یک مجوز آغاز اخذ اجرایی مراحل و مقررات و قوانین خم و پرپیچ و دیوانساالرانه فضاي است. اقتصاد عرضه

 هاي از بنگاه حمایت در کالن اقتصاد متولیان اهتمام رغم به تا است شده باعث کشور، در اقتصادي فعالیت

 به گرفته هاي صورت کمک بهره، هاي نرخ کاهش و بانکی تسهیالت افزایش جمله از مختلف طرق به اقتصادي

 منجر ها قیمت سطح عمومی افزایش و تقاضا رشد به غیرتولیدي هاي کانال در نشت طریق از تولید، ارتقاء جاي

 80 حدود (که خصوصی بخش عملکرد بر وضوح به ایران در کار بازار مقررات که باشیم داشته نظر در شود.

از  ناشی بیکاري نرخ نحویکه به است، تاثیرگذار دارد) استخدام تحت را کشور در کار نیروي کل از درصد

در  اصالحات انجام تردید بی. است انکار غیرقابل بازارها سایر و کار بازار مقررات و قوانین در موجود اختالالت

بانک  کارشناسان اذعان به که نحوي به. بود خواهد کشور در اشتغال وضعیت بهبود براي الزم شرط مقررات

                                                                 
 1390هاي بازرگانی،  مطالعات و پژوهشپذیري اقتصاد ایران و راهکارهاي بهبود آن در جهان، موسسه  حسینی میر عبداله، رقابت - 14
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ثبت  کار، نیروي استخدام گذاران، سرمایه از حمایت مجوز، اخذ شاخص پنج در اصالحات انجام با تنها جهانی

 .دهد ارتقا مطلوبی نحو به فعلی وضعیت از را خود جایگاه بود خواهد قادر ایران فعالیت، انحالل و مالکیت

 یا و مرحله چند نفر پاسخگوي یک فرآیندهاي به توسل جمله از ساده ظاهر به اقدامات برخی با تنها .16

 کشورهاي میان در خود را چشمگیري جایگاه نحو به توان می مجوز صدور و بررسی فرآیندهاي کردن الکترونیکی

 به نقدینگی تزریق هرگونه تا شده سبب وکار کسب وضعیت نامساعدمحیط حاضر، شرایط در داد. ارتقاء جهان

 سطح رشد به غیرتولیدي و گري واسطه امور به نشت جهت به سطح اشتغال بر ملموس تاثیر جاي به بازار

 براي نامطمئن و غیرپویا فضاي منجر شود. بالقوه تولید از بالفعل گرفتن تولید پیشی یا و قیمتها عمومی

 از ایران اقتصادکالن عملکرد معرف پارامترهاي اغلب تا است شده باعث کشور، در مولد گیري فعالیتهاي شکل

 .باشد برخوردار MENAمنطقه  کشورهاي با در مقایسه نامناسبی وضعیت

 بهبود به صورتی در بخش خصوصی به ها بنگاه مالکیت است. انتقال ابتر آزادسازي بدون سازي خصوصی .17

باشد.  اقتصادي هاي فعالیت در انجام خصوصی بخش عمل آزادي با همراه که انجامد می کشور اقتصادي شرایط

 ایجاد اداري، فساد کاهش مدیران، گیري تشکلهاي شکل است. کار و کسب موانع رفع به منوط بازار کردن رقابتی

 محیط ایجاد کالبد در باید همه ... و تولید گذاري براي سرمایه امنیت افزایش صنفی، هاي اتحادیه و صنوف

 فضاي ایجاد اساسی قانون 44 اصل هاي ملزومات سیاست از اساس براین پذیرد. صورت کار و کسب مناسب

 جز آن نتیجه ، 44 اصل شدن عملی فرض غیراینصورت به در است خصوصی بخش فعالیت براي مناسب

 .شد نخواهد ختم رقابت و رونق به واگذاري تردید این بدون و بود نخواهد دولت غیر به دولت ثروت واگذاري

 کار و محیط کسب بهبود جهت در مقررات و قوانین پاالیش و سازي ساده آزادسازي، مهم ارکان از یکی .18

 اکیداً غیرموجه حاکمیت مداخالت کاهش جهت در موجود مقررات و قوانین در بازنگري راستا، این است. در

 و ها نامه ها، آیین دستورالعمل مقررات، قوانین، از (اعم بازي قواعد بازنگري رسد می نظر به شود. می توصیه

 جانب به قوانین تنقیح لزوم مقطع در این است. کار و کسب محیط بهبود مهم هاي ضرورت از کاري) هاي رویه

 .شود می احساس بوضوح خصوصی بخش مشارکت تسهیل

 کار و محیط کسب هاي چالش از درستی ارزیابی مقننه) و مجریه قواي (بخصوص حاکمیت که زمانی تا .19

 را مشکل مقررات بیشتر، و قوانین وضع است ممکن باشند، نداشته کار و کسب توسعه و ایجاد قانونی موانع و

 دنیا مورد تمام در که است اي توسعه اقتصادي هاي سیاست جمله از سازي توانمند است مسلم آنچه کند، بدتر

 آن دولت، ضلع سه که است مدار اشتراك و اجتماعی هاي سیاست جمله از سازي توانمند است. استفاده

 میسر ها و تشکل صنوف گیري شکل براي مناسب فضاي ایجاد با جز مهم این باشند. می بازار و مدنی نهادهاي

 . نیست

 گریزي رسد نظر می به نیز کار بازار در اقتصاد، عرضه سمت بر کار و کسب محیط منفی تاثیر از صرفنظر .20

 کند، نیست. به بازار کار می روانه را نفر هزار 750 ساالنه که جدید کار نیروي جذب براي بیشتر پذیري انعطاف از

 اقتصادکالن براي را فراوانی مشکالت انعطاف کمتر، و امنیت بیشتر سمت به کار بازار مدیریت اریب رسد می نظر



  مرکز ملی رقابت                                                بررسی وضعیت رقابت پذیري اقتصاد کشور                 

 

68 

 

 ایجاد شاغل و کار نیروي از حمایت بین معاوضه گریزناپذیر دهد یک نشان می مطالعات است. آورده پدید کشور

 تغییرات دارد. مقتضی است تعدیل دستمزدهاي واقعی حتماً با غیرشاغل وجود کار نیروي اشتغال براي فضا

 باشد. کار سازگار نیروي وري بهره

 اعمال منجر به زایی اشتغال سیاسی- اجتماعی فشار نشود، اصالح کشور کار و کسب محیط که زمانی تا .21

 .دارد گریزناپذیري تورمی آثار که شوند می انبساطی مالی و پولی هاي سیاست

 شود پیشنهاد می لذا است. کشور کار و کسب محیط بهبود انداز، چشم سند تحقق الزامات از یکی .22

 ذیربط نهادهاي توسط ها شاخص بهبود شده بندي زمان یک برنامه فضا، این کننده تقویم هاي شاخص برحسب

 و بازرگانی معادن، و صنایع کار، هاي وزارتخانه خصوص هاي اجرایی (به دستگاه کار دستور در و شده تنظیم

 .گیرد قرار اقتصاد)

 دولتی هاي اقتصادهاي ویژگی از است دولتی شدت به اقتصاد یک وجود ایران اقتصاد معضل ترین اساسی .23

 نزدیک رانت مراکز که به شوند می تشویق کارآفرینی به آوردن روي جاي به افراد که نحوي به است رانت افزایش

 هدف این باشد اقتصادي منطقه اول قدرت باید ایران ساله، 20 انداز چشم براساس کنند. ارتزاق آنها از و شده

 اقتصاد عرصه در بخش خصوصی رقابتی و فعاالنه مشارکت براي اقتصادي مطلوب شرایط نمودن فراهم با جز

 بود. نخواهد میسر

 از فعالیت اقتصادي مراحل کلیه شامل کار و کسب هاي عرصه تمامی در قوانین تسهیل و سازي شفاف .24

 گذار سرمایه اقتصادي بویژه آحاد مشارکت به ترغیب براي الزم شرط فعالیت انحالل تا تولید گیري شکل مرحله

از  اعم کشورها هاي سایر شاخص با مقایسه در کشور در کار و کسب هاي شاخص مادامی که قطعاً است. خارجی

 مشارکت در نو انتظار تحولی نباید باشد داشته غیرروشن اندازي چشم و ناامیدکننده اي منطقه و جهانی عرصه

 داشت. خارجی گذاران سرمایه جدي

گذاري درباره نرخ ارز، سود بانکی، انرژي و  هاي پولی مالی، نوع قیمت مجموعه شرایط و نوع سیاست .25

ها متمرکز شده و این رویکرد بیشتر  روي یکی از مولفه هاي قبلی دولتبرخی دهد،  رویکرد کسب و کار نشان می

دهند که متغیرهاي مختلف در یک  ها نشان می است، در حالی که تحلیلبوده » توزیعی نگرش باز«تحت تاثیر 

اند و اگر یکی از آنها تغییر کند و مابقی تغییر نکند ممکن است عدم تعادل  چارچوب به هم پیوسته تعیین شده

اقتصاد رغم اینکه ضرورت افزایش قیمت انرژي براي  هاي دیگر را تشدید کرده و شرایط را بدتر کند. به در حوزه

 هاي پولی مالی، اصالح نرخ ارز و سود بانکی مشخص شده است، اما حتما باید با تعریف مشخص از سیاست ایران

و کار همراه باشد و اگر این مجموعه اصالحات در کنار هم قرار نگیرد، ممکن است باعث  و اصالح محیط کسب 

ها منجر شده،  ش داده است به افزایش هزینه بنگاهها را کاه که هزینه بنگاه شود با افزایش قیمت تنها عاملی

هاي انرژي  به یارانه GDP٪25با توجه به اینکه بیش از  .نمایدها ایجاد  بدون اینکه محل درآمدي براي بنگاه

مالی،  –هاي پولی  باشد که سیاست» برنامه جامع«ها باید در چارچوب یک  اختصاص دارد، تغییر قیمت حامل

به بازتوزیع  هره و همچنین محیط کسب و کار در آن تعریف شده است. بنابراین چنانچه صرفاًو نرخ بنرخ ارز 
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میزان قابل توجهی تحت تاثیر خود قرار  ها توجه شود، ممکن است شانس موفقیت را به یارانه يمنابع در هدفمند

 دهد.

اهم متغیرها در مقیاس جهانی ، 2050پذیري جهانی تا سال  مولفه تاثیر گذار بر رقابت 50و نهایتاً از   .26

سابقه پائین بهره، نوسان شدید  (کسري بودجه ایاالت متحده آمریکا، رکود جهانی، بیکاري گسترده، نرخهاي بی

گرایی، مقررات جدید براي بازارهاي مالی جهانی، از دست  هاي جهانی، تشدید حمایت نرخهاي ارز، انفجار بدهی

وري در سطح  زیست، هماهنگی بهره ري انبوه در زمینه علوم زیستی و محیطگذا دادن نقش رهبري دالر، سرمایه

اي (افزایش ذخایر ارزي  جهان و کاهش تفاوت هزینه نیروي کار، و از میان رفتن شکاف تکنولوژیک) و منطقه

 المللی، ظهور یک طبقه قدرتهاي نوظهور، قدرت یافتن جنوب، افزایش نقش قدرتهاي نوظهور در نهادهاي بین

متوسط جدید، احیاي روسیه به عنوان یک بازیگر جهانی، تبدیل چین، هند، برزیل و روسیه به قدرتهاي 

پذیري ایران تاثیر خواهند گذاشت  تکنولوژیک، کاهش جمعیت اروپا، ژاپن و روسیه) به طورغیرمستقیم بر رقابت

یمتهاي مواد غذایی و افزایش دالر به قیمت ثابت، احیاي ق 75طور قیمتهاي متعادل نفت: حدود  و همین

 گذارند. پذیري جهانی ایران تاثیر فارس بر رقابت جذابیت منطقه خلیج
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