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  چكيده
 اما .شود عنوان يكي از عوامل مؤثر در ارتقاي رفاه و كارايي اقتصادي ياد مي از حقوق رقابت به     

هاي يك صنعت توانايي پذيرش   بخشةنايع و نيز هم صةدر يك اقتصاد، ممكن است هم
شود كه  گفته مي .شوند شناخته مي» انحصار طبيعي«عنوان  اين صنايع به باشند؛ رقابت را نداشته

اين مقاله ضمن بررسي .  بايد كامالً در دست دولت باشد،محسوب شده انحصار طبيعي» انرژي«
ت كه آيا بخش انرژي قابليت پذيرش رقابت را اين موضوع اس مفاهيم اوليه، به دنبال بررسي

آيا .  صنعت است اينهاي در كدام بخشيادشده هاي  دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است، قابليت
شود،  طبيعي شناخته مي  انحصارءويژه برق و گاز، جز به اساساً اين فرض كه بخش انرژي،

در كنترل گاز ممكن است  توليد برق ويا صنعت انرژياگرچه در توان گفت  صحيح است؟ مي
 بخش از سوي  خاص تحت شرايط ولي انتقال و توزيع آن، باشد يا بخش خصوصيدولت

پاسخ به ارائة بر  افزوناين مقاله . پذير باشد رقابت ده و در بازار آزادشخصوصي مديريت 
اي ورود رقابت ه ها و فرصت ها، چالش  آن است كه زيرساختدگفته، درصد پيش هاي پرسش

  .نمايد را بررسي ويژه در صنعت برق و گاز به ،در بازار انرژي
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  مقدمه. 1
به . است رسيده دانان و حقوق تأييد اقتصاددانانبه ايجاد رقابت براي بهبود كارايي بازار، همواره 

فراهم نمودن رقابت با توجه به شرايط هر بازار چگونگي ها اقدام به بررسي  آندليل همين 
هاي بعد از جنگ جهاني دوم، با اين  ها خصوصاً در سال دولت .)28، ص1388معمارنژاد، ( كنند مي

ي نواقصداراي » حداكثر رفاهايجاد «و » منابعبهينة تخصيص  «آزاد درتوجيه كه سازوكار بازار 
 اين امر در قالب .ندا ه دار تصدي بخش انرژي شد  عرصه اقتصاد نهاده و عهده است، گام به

اخير دهة اما در دو ؛  بوده است1»يعيطبانحصار «سلطة صورت  ايجاد اقتصاد بسته و گاهي به
از . استيافته  اي  تغييرات عمده2»يا بكهصنايع ش«خصوص ها و ساختارهاي اقتصاد در  ديدگاه
خدمات عمومي به ارائة «هاي اين صنايع در بخش انرژي، ارتباط آن با بحث  ويژگي
دخالت «گرِ  اين امر خود توجيه طرف  يك كه از است 4»منافع عمومي« و 3»كننده مصرف
نحوي  فراهم شود؛ به» رقابت« بايد بستر منافع عموميبه دليل ديگر  طرف و از بوده» ها دولت

  .برانگيز است اين دو موضوع از مباحث چالشميان كه تعامل 
 اين. آوردند  درهرحال كشورها به ايجاد حقوق رقابت در بازارهاي انرژي خود روي

  ممكن استبنا شده، طبيعي انحصار اساس  نظامي كه بر كهديدگاه بر اين اساس استوار بود
 ،در اين صنايع كمتر شدهانحصاري بودن ها  حداقل در بعضي از بخش تا درنتيجه، شوداصالح 

» سازي يخصوص« فرايند را عمدتاً از طريق اين ها دولت. رقابت داده شوداجازة به فعاالن بازار 
 اين قيد كه در با ،استبراساس اين فرايند، تكيه بيشتر بر بازار  .دهند انجام مي »آزادسازي«و 

تشويق به زمينة هر بخشي از يك صنعت كه توانايي پذيرش رقابت را دارد، بايد 
سوي  وپاگيرِ سنتي به الگوي بسته و مقررات دست ،دليلبه همين . سازي فراهم شود خصوصي

ت نادرس پس اين تلقي . درحال تكامل است5»دستوري رقابت همراه با اقتصاد«يك الگويِ 

                                                           
 از يخـش تمـامي يـا ب  با توجه به مقتضيات شـبكه   است كه يك شركت وضعيتي، )Natural Monopoly(انحصار طبيعي. 1

  . و امكان فعاليت چند نفر وجود نداردكند تقاضاهاي خريد متقاضيان را فراهم مي
 اشاره دارد كـه  آهن راه ريليِ نقل و  حمل، گاز و  برقبه صنايعي مانند مخابرات،)Network Industries(اي  صنايع شبكه. 2

هـاي وابـسته در آن صـنعت         بخـش  ةمعنا نيست كه هم   ن  ه آ پذير نيست، اما اين ب       كه رقابت  استبخش      حداقل يك  ةدربردارند
  .(OECD, 2001, p. 2)توانند توانايي پذيرش قواعد حقوق رقابت را داشته باشند  نمي

انگيز حقوق رقابت، ارتباط آن با خدمات مختلف ازجمله خدمات پزشكي، خدمات حقوقي  بر از موضوعات جديد و چالش .3
  .ستها  دخالت دولت در اين بخشةدمات عمومي و غيره و نحو، خدمات مهندسي و خ)ازجمله وكالت(

4  . Public Interest. 
هـاي حقـوق      اهدافي است كه فراتر از چهارچوب      ة، دربرگيرند )Regulation( )گذاري اقتصادي  مقررات(اقتصاد دستوري    .5

كـه حقـوق اقتـصادي داراي مبنـايي           است، درحـالي  ) پسيني(حقوق رقابت بيشتر متكي بر تنظيم عملي و واقعي          . رقابت است 
دستوري فعال  كه اقتصاد  حقوق رقابت داراي حالت انفعالي است، درحالي. شده در اجراي آن است بيني  شده و پيش    ريزي  برنامه

كه اقتـصاد دسـتوري داراي        هاي ضدرقابتي است، درحالي     حقوق رقابت درصدد جلوگيري از موقعيت     . دارد و گرايش به ايجاد   
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گونه رقابتي را در اين صنعت داشته  تواند ظرفيت هيچ بايستي كنار گذاشته شود كه بازار نمي
لذا اين . روند شمار مي جزء انحصارات طبيعي بهيادشده محصوالت  كهدليل اين باشد، صرفاً به 

بايد همانند ديگر كاالها از حيث اعمال قواعد حقوق  شد كه با صنعت انرژي ايجاد ديدگاه
 .استآمده مقتضيات آن فراهم و ابت، رفتار شود رق

حركت كشورها از انحصار طبيعي بخش انرژي تاريخچة به بيان آغاز در  اين مقالهلذا 
دهد كه آيا رقابت  اساسي پاسخ ميپرسش پردازد و در ادامه به اين  مي سوي يك اقتصاد باز به

 همچنين، ضمن بيان فوايدي ؟و چگونهممكن است ) دستي باالدستي و يا پايين (در بازار انرژي
 ورودمنظور  بههاي پيش روي  دنبال داشته باشد، به چالش تواند براي يك بازار به كه رقابت مي

  .پردازد فراهم كردن آن ميبراي رقابت به بخش انرژي و تمهيدات و مقدمات ضروري 
  

   انحصار در بازار انرژيةسلط. 2
 توجيه دليلآيد و به همين  شمار مي يك اقتصاد به» يكبخش استراتژ«عنوان  بخش انرژي به

داليل اين ضرورت به بيان  .12دولت، ضرورت تأمين و تضمين انرژي استمداخلة داران  طرف
 ءكنند كه جز هايي دخالت مي ها عموماً در فعاليت دولت اول آنكه: قرار زير است  به ها آن

ادغام «هاي انرژي كه به ايجاد  ال و توزيع حاملنظير انتق؛ روند شمار مي انحصارات طبيعي به
دوم  .)Willis, 2008, p. 149( 234دشو  ميمنجر  دستي باالدستي و پايين هاي در بخش3»عمودي

                                                                                                                                        
كه اقتـصاد      تسهيل رقابت است؛ در حقوق رقابت اتكا بيشتر بر سازوكار بازار است، درحالي             رايماندهي كردن بازار ب   هدف سا 

  .د تنظيم بازار تأكيد داربرايكننده و دخالت او  بيشتر بر فعاليت تنظيم» نارسايي بازار«دستوري، در فرض 
اي بود كه هدف تضمين انرژي  اين دوره. رها در بخش انرژي شد بيشتر كشوة ميالدي باعث مداخل70 ةبحران انرژي ده. 1
 رقابت در اين بخش ةكنار توسع در» تنوع انرژي«بعضي كشورها به ايجاد . عنوان يك سياست عمومي موردتوجه قرار گرفت به

. ي فسيلي جلوگيري كردندوسيله از كميابيِ احتماليِ انرژ  ينه ابراي كاهش وابستگي به منابع نفتي وارداتي تشويق شدند و ب
كه وابستگي نسبت   بود  نتيجه اين وانجام گرفت» اي انرژي هسته«هاي مربوط به   فراهم كردن زيرساختنيز برايهايي  برنامه

  .استحال انرژي فسيلي مورد توجه  هر اما در، )Duncanson, 2007, p. 41(به انرژي فسيلي در طول زمان كمتر شد 
 

وسيله يك شخص  به دستي باالدستي و پايين  افتد كه عمليات اتفاق مي هنگامي Vertically Integrated   ، عمودي ادغام. 2
هايي هستند كه  كنندگان خدمات انرژي شركت  درحقيقت، در الگوي سنتي، تأمين.)Willis, 2008, 149(شود  انجام مي

 ,Spence( فروشند كنندگان خود مي مستقيم به مصرفطور  بهآورند و آن را  دست مي ستقيم بهانرژي را خود مستقيم يا غيرم

2008, p. 3(.  هاي خود  ها فعاليت اگرچه بيشتر شركت. شود يمتقسيم » بازاريابي«و » انتقال«، »توليد«صنعت گاز به سه بخش
 را يادشدههاي   بخشةتوانند فعاليت هم شوند، مي غام ميهايي كه اد  معموالً شركتاماكنند،  را به يك بخش خاصي محدود مي

 ادغام عمودي صورت بهشود كه  كنند، در اصطالح گفته مي يمي كه در بيش از يك بخش فعاليت ها شركت. دهند انجام 
  .اند شده 
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 .گيرد ها در قالب يك شركت دولتي صورت مي فعاليت گونه آنكه عمدتاً انحصار و ادغام اين
ضروريات «عنوان  به معمول طور نند كه بهك مي ها برق و گاز موردنياز را تأمين شركت اين

 ,Trujillo, 2010(ند نك و لذا نياز به دخالت دولت را ايجاب مي آيند مي حساب به» حيات جامعه

p. 349( .قرار زير است  هاي الگوي سنتي به  اصول ويژگي،آنچه بيان شد بنابر:  
 رقابت نبود شبكه انرژي؛ مديريت و اجرايي عمليات به نسبت دولت انحصاري حق

 وجود و عمودي شدة ادغام هاي فعاليت هدايت و گيري شكل خصوصي؛ بخش در توجه قابل

 وجود بازار؛ در رقابتي قيمت نه، شده صرف هاي هزينه براساس ها هزينه تعيين متمركز؛ كنترل

 ,Duncanson, 2007(مركزي  و سخت كنترل همراه به پيچيده هاي ريزي برنامه  ازاي گسترده سطح

p. 35(نهايي نفع ذي مداخله نكردن ؛ )توليد، حوزة به مربوط هاي گيري تصميم در) كننده مصرف 

 مالي؛ و حقوقي بسترهاي ةكلي كنترل آن؛ هاي حامل يا و انرژي مصرف يا و توزيع
  درحقيقت.ها فعاليت در شكست خطر يا بروز درصورت مديران دولتي پذيرينا  مسئوليت

 ها به هزينه تحميل  و مديريت سوء ونداشتن    شايستگيهاي هزينه از ناشي ناپذيري مسئوليت

  .)Ibid, p. 36( مؤديان مالياتي است و كنندگان مصرف
  

  هاي آن انرژي و پاسخ بازار در انحصارة سلط و رقابت امكان نبود داليل. 3
 قرار به باشد،پذير  رقابت تواند شود كه بخش انرژي خصوصاً گاز و برق نمي داليلي كه تصور مي

  :شود زير خالصه مي
  

  تأمين انرژي خاص بودن بخش انرژي و تضمين. 1. 3
است و اين امر خصوصاً در اقتصادهايي  جامعه »خدمات عمومي«دربردارندة  هاي انرژي بخش

بنابراين اين  .)Duncanson, 2007, p. 41( شود مي تر كه داراي منابع انرژي كمتري هستند، نمايان
  :اي است، به داليل زير  تابع مقررات ويژهبخش

شود  كه باعث مي هزينه زيادي دارد يا غيرممكن است كردن انرژي، يا ذخيره اينكهنخست 
بنابراين اعمال كنترل و  پذير باشد؛ استفاده از بازار و موقعيت مسلط بسيار آسيب در حالت سوء

 گذاري بسياري نياز   انرژي به سرمايه بخش،دوم .نمايد  ضروري مي1»مقامات نظارتي«نظارت
موضوع ديگري كه در بسياري از  ،سوم .شود ميشمرده دارد و اين امر مانعي براي ورود رقابت 

اي از انرژي  اروپا بخش عمدهاتحادية  براي مثال ؛است» استقالل انرژي«كشورها مطرح است، 
 دولت و يا حاكميت ،چهارم .قولي ندارندكند كه ثبات سياسي مع خود را از كشورهايي وارد مي

                                                           
1  . Regulatory authorities. 
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 انرژي و امنيت آن تضمين كافي را به مردم و ملي الزم است در خصوص تأمين
  .)Padrds, 2010, p. 32( كنندگان بدهد مصرف

اما  ،دنكن  دخالت دولت در بازار انرژي را توجيه مياي تااندازه اين عوامل ةدرهرحال، هم
وجود حقوق رقابت  هاي اساسي تضمين تأمين انرژي، از جنبهشود كه يكي  درمقابل گفته مي

هايي كه  از ويژگييكي همچنين نبايد ازنظر دور داشت كه  . (Jegen, 2011, p. 73)در بازار است
زماني به هر تقاضايي از سوي  در اين صنعت وجود دارد اين است كه بايد بتواند در هر

 ةوسيل اينكه خدمات برق و گاز به نتيجه (Schroeder, 1982, p. 967). كننده پاسخ دهد مصرف
دولت خود  و شود ر نظارت ميكا، حداقل در اوايل استها دولت  هايي كه مالك آن شركت

  .)Spence, 2008, p. 2(كند  هاي اين خدمت را كنترل و تنظيم مي شرايط و قيمت
  

  انحصار طبيعي بودن. 2. 3
» انحصار طبيعي« خود از مصاديق ،و گاز برقويژه منابع   بهصنعت انرژي شود كه استدالل مي

چراكه انحصار طبيعي بودن باعث  ؛يست به مصلحت نو ورود رقابت در آن باشند مي
هاي  كاهش هزينه«و » كل محصولهزينة كاهش «و  1»انبوه توليد هاي هزينه  در جويي صرفه«

كه اگر قرار باشد محصوالت  استاي  گونه ساختار برخي صنايع به درحقيقت،. شود مي» جانبي
صورت انحصاري انجام   بايد به،2 توليد شوندة و با حداقل هزين»اقتصاديكارايي «ي ها دارا آن
 كه نحوي  بهوارد بازار شوند، بنگاه كوچك يادي بايد تعداد زصورت،  درغير اين چراكه؛ندگرد
 صورت  بهگونه صنايع  است كه اينپس اقتصادي ؛ كنند ميعمل  كارآمدناصورت  به ها آنة هم

  .انحصاري اداره شوند
رود كه لزوماً  شمار مي اما بايد گفت كه خدمات انرژي در صورتي انحصار طبيعي به

متصل به هم و زنجيره اي وابسته مجموعة صورت يك   انرژي به» توزيع«و  »انتقال« ،»توليد«
همه در انحصار دولت باشد، انرژي » تسليم«و  ،»انتقال«، »توليد «نانچهچ توضيح آنكه ؛باشند

 و توزيع خدمات مرتبط با انرژي به انتقالتنها به توليد برق و يا گاز بپردازد بلكه  يعني دولت نه
ا ام .افتاداتفاق خواهد  يك انحصاردر اين صورت ،  را نيز در اختيار داشته باشد كننده مصرف

توزيع انتقال و يا  ةساختار شبكنظر به اينكه استفاده از امكانات بخش خصوصي غيردولتي در 
دو خط لوله، در گاز يا دو خط سيم  (يا چند مسير دو محصوالت انرژي از طريق استفاده از

وجود امكان رقابت در اين بخش لذا ، باشد ميسنجي اقتصادي برخوردار  ، از امكان)انتقال برق

                                                           
1.Economies of Scale. 

شود، چيزي است كه باعث به حداكثر   ميشمرده وجود دارد، ولي آنچه كارا  كارايي اقتصادي نظريات متفاوتيخصوص در .2
  .)377، ص1392باقري و جعفري چالشتري، (رساندن ثروت شود 
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در ممكن است انرژي محصوالت كه توليد و فروش   درحالي به عبارت ديگر ؛د داشتخواه
بخش از سوي گذاري  جذب سرمايه، اما امكان كنترل دولت و يا بخش خصوصي باشد

وجود  هاي انتقال و توزيع محصوالت انرژي  فعاليتزمينةدر ) المللي داخلي و بين(خصوصي 
  .دارد

و » باالدستي«هاي  فعاليت همة زنجيرةبه  الزم براي ورودزمينة حال اگر بخش خصوصي 
 توزيع را داشته باشد، ة توليد تا نقطةبخش انرژي نظير نفت، گاز و برق را از نقط» دستي پايين«

لب  در قا،شده انرژي از حالت انحصار طبيعي خارجحوزة توان انتظار داشت كه بخشي از  مي
  .باشدحقوق و اقتصاد رقابتي قابل تحقق 

توانند  نهايت آن دسته از توليدكنندگاني كه نميدرشود  رقابت در توليد انرژي باعث مي
هايي مثل  بخش بنابراين، متعارفي را با قيمت رقابتي تأمين كنند، از بازار خارج شوند؛ خدمات
 ةوسيل به ها هاي مرتبط با تعرفه هزينه شده،كنترل ) گذار و ناظر سياست (دولتاز سوي توزيع 

 .)Czarnecka, 2011, p. 3( شود ميهموار رقابت ايجاد  و توليد انرژي براي نيتعي عموميمقام 
تواند مسئول  مي» گذار و مقام نظارتي سياست«انتقال انرژي فقط يك  سيستم  همين راستا، دردر

 خاص و  توليد و بازاريابي انرژي هيچ ويژگي فنيدرواقع . توزيع باشد با كنترل خدمات مرتبط
 .Hellwig, 2008, p  (قرار گيرد تا بتواند هميشه در حالت انحصار طبيعي رقابتي ندارد  غيرقابل

هاي باالدستي مثل توليد و تصفيه و بازاريابي انرژي  س امكان آن وجود دارد كه بخشپ . 4)
دستي، از قبيل انتقال و توزيع ممكن است  پايين هاي شاما بخ تابع قواعد رقابت قرار گيرند؛

هاي شبكه  صورت كه دسترسي به زيرساخت  ينه ابشوند؛ » مند انحصار نظام«ناچار تابع يك  به
  .و مديريت دولت رفاه قرار گيرد» تسهيالت ضروري«بايد تحت تئوري 
 

   و ورود به رقابت در بازار انرژياز انحصارخروج . 4
 اين بود كه كنترل اقتصادي دولت در م1945 هاي سالاز ها  ط به دخالت دولتديدگاه مربو

كنترل در  اين صنايع ،اساس اين بر. بخش انرژي براي نوسازي بعد از جنگ ضروري است
 عمودي در بخش توليد، تأمين، توزيع و انتقال  ادغام اساس  و تركيب بازار انرژي بربود  دولت

طوركلي از  اين بود كه عمليات مربوط به اين صنايع به  برزيرا فرض ؛شكل گرفتانرژي 
پيشرفتة اخير كشورهاي دهة  در چند  اما.)Jegen, 2011, p. 75( ستاقلمرو حقوق رقابت مستثن

 در كنار آن ،وارد كرده اند، شده ناپذير فرض مي حقوق رقابت را به بازارهايي كه رقابت صنعتي
 گسترش لذا (Spence, 2008, p. 1). اند نموده وري و رقابتياقدام به اعمال قواعد اقتصاد دست

در مريكا آهاي جديد اقتصادي بخش خصوصي و آزادسازي در  ظهور مدلپي آن، درو رقابت 
 بخش خصوصي در انتقال و توزيع ةمداخلنيز   و اروپاةاز آن در اتحاديپس  و 70 ةده
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 ميالدي، محصول حاكميت حقوق رقابت 901دهة بخش برق و گاز در در محصوالت انرژي 
  .(Bellantuuono, 2009, p. 159)در اين بازارها بوده است 

در راستاي ايجاد يك بازار  كميسيون اروپانخستين هاي  گامشد كه يادآور البته بايستي 
  براي2»دستورالعمل« ميالدي عمدتاً در قالب يك سري 1990دهة رقابتي انرژي در اواخر 

هاي  در بخش» خروج از تمركزگرايي«تا آنكه زيربناي اساسي براي  يزبان بودكشورهاي م
  .انرژي صورت گيرد» توزيع«و » شوفر«، »توليد«

ريزي  يافته اقدام به برنامه توسعه و هم كشورهاي توسعه  هم كشورهاي درحال پس از آن،
 يلي كه به ايجادترين دال مهم درحقيقت،. كردند آزادسازي و اصالح بخش انرژي خودبراي 

  :قرار زير است  ، بهانجامد مينهضت خروج از انحصار و پذيرش حاكميت رقابت در بازار 
 به  مردمدسترسي كافي عدمو زياد هزينة   و، از يك سواجراي ضعيف عملكرد دولت

هاي  تأمين مالي هزينهدر ؛ ناتواني بخش دولتي  از سوي ديگرخدمات مورد انتظار
هاي  حامل  قيمت آزادسازيو  ها  انرژي؛ نياز به حذف يارانهةگذاري خود در حوز يهسرما

هاي انرژي و اين قبيل  ها از طريق فروش حامل دولتانرژي؛ تمايل به افزايش درآمدهاي 
آن اينكه وجود دارد و نكه يك اصل انكارپذير اي درنهايت(Bacon, 2002, p. 1) ها؛ دارايي

حضور فعال بخش انگيزة  رفتن  بين ازباعث از يك سو دولتي  مدت طوالنيمالكيت حاكميت و 
هاي   به تحميل هزينهاز سوي ديگرشود و   مي در اين حوزه آنارتقاي عملكردخصوصي و 

هاي مربوط به  گيري تصميم كاهش كيفيت خدمات، فقربه نيز  و ،زياد بر دولت و مردم
-Tapia, 2012, pp.     1( شود نجر ميكننده م ي تأمين بهتر مصرفانگيزه برانبود گذاري و  سرمايه

3(.  
  

  هاي پيش رو امكان رقابت در بازار انرژي و فرصت. 5
  و كاهش كارايي  ميالدي1970 ةهاي اقتصادي دولت در اواخر ده با گسترش فعاليت

ضعف مديريت و ،  انگيزه، بوروكراسينبود هاي مؤسسات دولتي و وجود عواملي چون  فعاليت
 .شدرقابت بيشتر توسعة گرديد و لذا تمايل به ايجاد و »  شكست عملكرد دولت« غيره باعث 

تعدادي از فعاالن است كه كاالها و خدمات نوع مشابه را در زمان رابطة ميان اساساً » رقابت«
تواند  ي كه رقابت مي مزاياي.عرضه مي كنند كنندگان تعيين از مصرف  مشابه به يك گروه قابل

  :است به قرار زير درپي داشته باشد
                                                           

 گاز و برق خصوص آزادسازي انرژي و استفاده از فوايد بازار آزاد دو دستورالعمل در راي اروپا بةدر اتحادي دليل به همين .1
كه شامل حذف هرگونه حقوق انحصاري و ايجاد امكان ورود اشخاص است صادر شد »  اروپاةيكميسيون اتحاد «از سوي

  .)Padrds, 2010, p. 33( باشد  ورود به بازار ميبرايثالث 
2. Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council, 2003 O.J. 57. 
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هاي توليد  كاهش هزينه و توليد بيشتربراي موجب افزايش كارايي، ايجاد انگيزه  اينكه اول
 در رقابتسفانه أمتدهد كه  البته تجربيات اوليه نشان مي .)Duncanson, 2007, p. 33(. شود  مي

  بهآن كنندگان  قيمت انرژي براي مصرف ي را درچشمگيراهش كنتوانسته است   انرژيةحوز
 رفاه و رشد اقتصادي يحقوق رقابت باعث ارتقا ،دوم .)Spence, 2008, p. 12( آوردارمغان 

يا » ها تثبيت قيمت« مثل ،اين هدف از طريق ايجاد مانع براي رفتارهاي نامطلوب. شود مي
 ,Ligon(گردد  مي ن تأمينا اجرا براي متخلفضمانت از طريق وضع» تخصيص و تقسيم بازار«

1977, p. 609(. پذير، باعث افزايش كارايي و انگيزه در  رقابت هاي  تسهيل رقابت در بخش،سوم
 كننده دسترس براي مصرف  و افزايش تنوع توليدات قابل»اي هاي تحقيق و توسعه فعاليت«

پيوسته  ،دست آوردن سود انگيزه براي به بدون شك، چهارم .)OECD, 2001, p. 2(شود  مي
كاهش براي  باال ةو درپي آن انگيز  انرژياز محصوالتاستفادة مؤثر  براي   قوييمحرك
آورد تا  كننده اين امكان را فراهم مي هاي توزيع شركت  رقابت براي، پنجم.بوده است ها هزينه

هاي   آن را با توجه به مقررات دسترسي آزاد به شبكه،كرده تهيه  اً از توليدكنندهانرژي را مستقيم
كنندگان امكان انتخاب  همچنين رقابت به مصرف. كننده قرار دهد محلي در اختيار مصرف

شود از  رقابت باعث مي ،ششم .)Cseres, 2008, p. 78(دهد انرژي خود را مي» كننده تأمين«
معموالً بيشتر تصميمات در  ،هفتم .)Tapia, 2012, p. 5(جلوگيري شود  گانكنند استثمار مصرف

 كه  يدرحالشود،  مي و سياسي گرفته » مدت كوتاه«هاي  دولتي بر اساس ضرورت مديريت 
اقتصادي استوار   عقالنيت و» درازمدت«هاي  سياست لزوماً بر گيري در بخش خصوصي  يمتصم
 .است

  
  زار انرژي و تمهيدات اعمال آن در اين بازارهاي رقابت در با چالش. 6

كند و لزوم توجه  مي هايي كه رقابت در بازار انرژي ايجاد گفته، چالش يش پيها فرصت در كنار
  . قرار گيردتوجهطرف  يد بابه تمهيدات مناسب براي اعمال رقابت،

  
  ها چالش .1. 6

ها  شته تصور انحصاري بودن آنگذ ورود به يك بازار رقابتي خصوصاً در صنايعي كه در
 در بازار انرژي مستلزم تغيير از ييرآنكه تغتوضيح . خواهد شدروبرو يي ها با چالش، رفت مي

در اين . است» سيستم بدون تمركز«در توليد و توزيع انرژي به يك » نظام متمركز«يك 
هاي  ورود به بخش ة فعاالن بازار اجاز،بين رفته خصوص الزم است انحصار طبيعيِ گذشته از

 با. مند شوند بهرهآزادانه و طبق قانون »  توزيع انرژي ةشبك«د از ن پيدا كنند تا بتوان رايرپذ رقابت
 كه در ساختار انرژي  ي فنهاي يتمحدودوجود دليل هايي را به  ي، نگراني آزادسازحال، اين



  
 369    هاها و فرصتتحليل حقوقي انحصار و رقابت در بازار انرژي، با تأكيد بر صنايع گاز و برق؛ چالش 

ها را مديريت نمود  سجم آنريزي من يك برنامهبدون توان   كرد كه نمي خواهديجاداوجود دارد، 
(Bellantuuono, 2009, p. 159). دليل به همينبه  انرژي الزم است  در فرايند ورود به بازار رقابت

  :دشومسائلي توجه 
گذرد، هنوز فرايند  از عمر بازارهاي رقابتي چندان نمي كه موضوع   با توجه به ايناينكه اول

نشده   و اروپا، انجاممريكا آگام مثل   كشورهاي پيشانتقال كامل در بسياري از كشورها، حتي
گذاري در قابليت توليد بلندمدت انرژي و تنوع  آزادسازي بازار بر سرمايه است و هنوز تأثير

اين موضوع، يك فرايند بلندمدت است . كامل روشن نشده است صورت به هاي انرژي حامل
ا صنايع گاز و برق هنوز با سطح بااليي از دخالت ها تغيير كرده است، ام كه اگرچه نقش دولت
  .)Harker, 2006, p. 2(دولت روبرو هستند 

حركت از بازار انحصاري به سمت رقابت، هريك از واحدهاي توليدي بايد با  در دوم،
دهند كه به آن  انرژي ترجيح مي فعاالن بازار كلي طور به. كنندگان قرارداد منعقد كند مصرف

قابل «و هم ) خريدار عمده (هم بزرگ خدمات ارائه دهند كه كنندگان فدسته از مصر
 .Spence, 2008, p( 1هستند» كنندگان صنعتي مصرف«همان  هعمدخريداران . باشند» بيني پيش

 قراردادهاي«كند، نظارت بر انعقاد   يكي از مواردي كه دخالت دولت را توجيه مي.)33
آورند، مسئله  بلندمدت روي مي فراد به انعقاد قراردادهاييكي از داليلي كه ا و است» بلندمدت
تواند  ازبين بردن اين ريسك ميبراي  يك فروشنده .است» هاي توليد ريسك هزينه«كاهش 

مدت و يا متفاوت؛  دست بياورد، نه از بازارهاي انرژي كوتاه به»  منبع يك«تمام انرژي خود را از 
مدت  كوتاه ثبات در بازارنداشتن د و مشتريانش در مقابل تواند از خو وي مي وسيله،  ين ا هب

كنندگان باعث كاهش  درهرحال، بايد توجه داشت قراردادهاي بلندمدت با مصرف. دوري كند
  .(Willis, 2008, 148)شود رقابت در بازار مي

چنين .  با درآمد پايين استكنندگان توجه به مصرفيكي از مسائل مهم  سوم،
نظر به اينكه ،  ممكن است در تأمين انرژي خود دچار مشكل شونديكنندگان مصرف
بيشترين سهم درآمد ، درآمد باالخانوارهاي با كنندگان با توان مالي پايين در مقايسه با  مصرف

                                                           
 در 1/5 تا 5اين امر در طول زمان بين  انرژي باشد،» يك واحد«، » مسكوني ةكنند مصرف«فرض كنيد ميانگين تقاضاي . 1

.  واحد در نوسان است1050  تا950 واحد است كه بين 1000»  صنعتيةكنند مصرف«حال ميانگين تقاضاي . استنوسان 
توجه به  كه بابا سود بيشتري همراه است؛ چرا كننده صنعتي با هزينه كمتر و مشخص است كه تأمين انرژي مصرف

 بيشتر نسبت به واحدهاي صنعتي بزرگ ة باعث هزين  كوچك ةكنند ، تأمين انرژي واحدهاي مصرف»جويي در توليد انبوه صرفه«
فروشد،  اي كه به واحدهاي كوچك مي هاي انرژيِ توليدشده بايد از طريق فروش آن جبران شود و فروشنده هزينه. شود مي

ن ه آتري براي فروش تقسيم كند و اين ب به واحدهاي كوچك هاي خود را ري هستند، بايد هزينهها داراي ظرفيت كمت چون آن
قراردادهاي «براي حل نسبي اين مشكل معموالً . شوند  بيشتري همراه ميةشده با هزين معناست كه واحدهاي انرژي فروخته

  .شود منعقد مي» بلند
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 كمتري به ةهزينغلب ا كنندگان مصرف، و از طرفي هم اين كنند خود را صرف انرژي مي
يارانه كنندگان   به اين دسته از مصرفبيشترها  ذا دولتلكنند،  تحميل مي انرژي ينمأتسيستم 

هايي كه به  هزينه كه اصل دسترسي برابر بايد برقرار شود، در حالت عادي،  ازآنجايي. دهند مي
 شهري بيشتر ةكنند شود، نسبت به مصرف كنندگان روستايي براي توزيع تحميل مي مصرف

كنندگان  استفاده وسيلة به نندگان مناطق روستايي،ك بايد به استفاده دليل همين خواهد بود؛ به
؛ وجود نخواهد داشتگذاري، ديگر در بازار رقابتي   اين نوع قيمت .شود شهري، يارانه داده 

كنندگانِ بيشتر  هاي كمتر، سود بيشتر و جذب مصرف دنبال هزينه رقابتي به بازارفعاالن چراكه 
دليل همين  به. استيادشده كنندگان  ه مصرف بيتوجه بي اين امر مستلزم راكههستند؛ چ

  .)Harker, 2006, p. 6(شود  گذاري اقتصادي توجيه مي ضرورت مقررات
صنعت گاز داراي . هاي خاص اين صنايع توجه كرد بايد به بعضي از ويژگي چهارم،

شده معموالً  پيچيدگي كمتري نسبت به برق است؛ چراكه گاز به همان صورتي كه استخراج
تأمين در بخش گاز با انعطاف بيشتري  يجه اينكه نت.)Talus, 2011, p. 261( دشو  ميبرداري  بهره

شود،  هاي مختلفي توليد مي گاز كه از مخازن طبيعي و چاه. گيرد صورت مينسبت به برق 
كه  هايي باشد، برخالف برق ناخالصي داراي كيفيت و مواد متفاوتي است و ممكن است داراي

تواند   اگر برق قطع شود ميهماز جهت امنيت . د شود، داراي ويژگي ثابتي استهرگونه تولي
كه اين امر براي بخش گاز امكان ندارد   بازگردد، درحالي كننده بدون ريسك براي مصرف

(Hancher, 2010, p. 2).  
 زير هاي گيري فرايند ايجاد رقابت در بازار برق و گاز بايد به ويژگي درهرحال، در شكل

  :جه كردتو
 توضيح آنكه برق را .استمراتب بيشتر از برق  سازي در گاز به قابليت ذخيرهنخست اينكه 

بنابراين ممكن است در ؛  پايين ذخيره كردةحال با هزين توان در مقدار زياد آن و درعين نمي
يش  افزاةتواند انگيز اين امر مي. بعضي ساعات برق زيادتر يا كمتر از ميزان توليدشده باشد

براي ضرورت نظارت دولت دليل  همين  به؛)Duncanson, 2007, p. 50(همراه آورد  قيمت را به
  .استفاده از موقعيت مسلط الزم است وسان انرژي و سوءنكاهش 
كند؛  هاي آن ايجاد مي هزينهنظر وخيز برق در بازار مصرف چالش جدي از  افت يگر اينكهد

 متفاوت است كه به ايجاد مشكل ،و با توجه به فصولتوضيح آنكه تقاضاي برق در طول روز 
تقاضا توليد نشود، بازار مصرف با اختالل يا اندازة اگر انرژي به . شود ميمنجر » اوج تقاضا«

  .دنبال دارد هاي زيادي را به كه هزينهد شو ميرفتگي روبرو  نهايت برقدر
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  ژيبازار انربه ورود رقابت براي تمهيدات الزم . 2. 6
باز انرژي   ايجاد يك سياست ،دليل همين رسيدن به بازار رقابتي نياز ابتكارات حقوقي است؛ به

تغيير  .1نمايد  مي، ضرورياصالح و ايجاد قوانينبرنامة دولت و فراهم كردن مقدمات از سوي 
ر طبيعي و مفاهيم بنيادين د ، ماهيت انحصار»مالكيت«و تفسير دوباره در الگوهاي مرتبط با 

سازي  ي خصوص رقابت،درواقع در نبوددليل اين امر آن است كه . اي الزم است شبكه صنايع
به » انحصار دولتي «تبديلشود و سبب  ين ميآفر مشكل، خود حل كند مشكلي را از آنكهقبل 

  .)1، ص1385صبوري، (د گرد مي» يانحصار خصوص«
 محصوالت نهايي و ارتقاي  تتغيير جهت در ديدگاه دولت و دوري از كنترل مستقيم قيم

را » متصدي شبكه«يابد كه   مقرراتي ارتقا ميمجموعهرقابت از طريق ايجاد . رقابت الزم است
 انرژي فرصت استفاده از شبكه را به قيمت معقول خدماتكنندة  تأمينكند كه براي  ملزم مي

  .)Hellwig, 2008, p. 5( سازدفراهم 
  :قرار زير است ويژگي اساسي اين الگوي جديد به

 آزادي ورود دوم، .تسهيل رقابتبراي » توزيع«از » توليد«ها بخش   جدايي فعاليتنخست،
 براي وجود رقابت در بازار انرژي، اولين اقدام آزاد .هاي رقابتي گذاري در فعاليت و سرمايه

 از تمركز خارج كردن، ،هدف اصلي. است) سازي خصوصي(» زدايي مقررات«كردن بازار يا 
 آزادي سوم، . رقابت استةكاهش تبعيض، افزايش كيفيت دسترسي به بازار و فراهم كردن زمين

 دسترسي چهارم، .2هاي رقابتي كنندگان انرژي و تعيين قيمت خريداران با تأميناز سوي قرارداد 
هاي اساسي و  زيرساخت و لزوم تغييراتي در) تسهيالت ضروري (ها آزاد به شبكه و زيرساخت

براي معين كردنِ حدود حقوق مالكيت، قراردادها،  يك سري مقرراتدليل  به همين .حقوقي
 .»با نظارت دولت رقابت همراه «،پنجم .)Cseres, 2008, p. 79(ها الزم است  رفتارهاي شركت

كننده، وجود يك  توليدكننده و توزيعميان براي جلوگيري از هرگونه رفتار ضدرقابتي درواقع، 

                                                           
 ريسك امنيت آزادسازي خصوصهايي را در   كاليفرنيا اتفاق افتاد و نگراني درم2000مثال بحران انرژي كه در سال  راي ب. 1

شده از اين  يادشده منجر به بحران  عواملي كه.كند  احتياط در آزادسازي بخش انرژي را توجيه مي،بازار انرژي به دنبال داشت
ي ها  زيرساختنبود .3ضا در اين صنايع؛  افزايش تقا.2 ظرفيت توليدي جديد با توجه به ايجاد رقابت؛ نبود .1: قرار است

  .)Duncanson, 2007, p. 4( با توجه به ظرفيت جديد ايجادشده مناسب
 انرژي خود را تعيين كنند و با او ةكنند توانند تأمين استفاده از خدمات برق و گاز مي» مشتركان«در اين خصوص بايد گفت، . 2

.  انرژي ديگر مراجعه كنندةكنند ت تمايل هم در پايان قرارداد به يك تأمين قرارداد ببندند و در صوريدر يك فضاي رقابت
يا يك متصديِ )  كشورهاي اروپاييبيشتردر ، دولت(» متصدي شبكه «ةوسيل كه به»  توزيعةشبك« انرژي، از طريق ةكنند تأمين
  .كند  خود ميكننده به مصرف هاي انرژي شود، اقدام به فروش حامل كنترل مي) مريكاامثل  (مستقل
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ممكن است  .)سازي خصوصي(هاي مالكيتي   تغيير قالبششم، .1 ضروري است»مقام نظارتي«
با حفظ ساختار موجود، عملكرد الگوي جديد كالً به دستان يك ساختار مديريتي مستقل داده 

 هاي كردن بخش جدا. است» ادغام خارج كردن از«ترين تمهيدات  از مهم هفتم، شود
، از ابزارهايي است كه براي ارتقاي رقابت در صنايع »ناپذير رقابت «هايي  خشاز ب» پذير رقابت «

 به همين ؛هاي عمودي در بازار انرژي از موانع رقابت است وجود ادغام. الزم است اي شبكه
 گاز و برق از ةيا عمليات اجرايي مربوط به شبك بايد نسبت به جدا كردن مالكيت ودليل 
  .)Willis, 2008, 148( اقدام كرد هاي تأمين انرژي فعاليت

براي . ، حدي از دخالت دولت در قالب اقتصاد دستوري نياز استگفته پيشباوجود موارد 
 بلندمدت، ساختار بازار كننده، قرارداد حمايت از مصرف (شده هاي مطرح گويي به چالش پاسخ

براي دسترسي معقول  و »اقتصاد دستوري«شود، اعمال  ، پاسخ جامعي كه داده مي)انرژي و غيره
باشد كه در   مي-هاي ايجاد رقابت زمينه عنوان پيش  به-»تسهيالت ضروري«به شبكه، تئوري 

  :پردازيم مي ها زير به آن
  
  
  ضرورت اقتصاد دستوري؛ تعامل حقوق رقابت و اقتصاد دستوري) الف

هاي آن بيشتر  نهبرانگيز است كه آيا منافع آن از هزي چالش فرايند اعمال رقابت يك موضوع
ها  شود كه موجب كاهش هزينه ايجاد رقابت در بازار انرژي در صورتي توجيه مي. است يا خير

فرايند رقابت كاهش وسيلة  به ها حتي اگر هزينه. ها در كمتر از سطح انحصاري آن شود و قيمت
د، ممكن است وضعيت اقتصاد دستوري وجود نداشته باش با  شده پيدا كند، اگر يك بازار كنترل

  .)Harker, 2006, p. 2(گردد ايجاد  انحصار خصوصي كه  نحوي كنندگان بدتر شود؛ به مصرف
به . اي ارتقاي رقابت است در صنايع شبكه» مؤسسات نظارتي« كار اصلي ،در الگوي جديد

موفق برنامة شرط يك  شود، پيش داليلي كه در طول مقاله بيان شد و در ادامه اشاره مي
كميسيون «مريكا آدر براي مثال  يا متصدي شبكه است؛» گر تنظيم« وجود يك ،آزادسازي

و ) Trujillo, 2010, p. 349(كند  نندگان برق را تعيين ميك هاي مصرف نرخ» تسهيالت عمومي
 از. كند كننده و حقوق رقابت نظارت مي بر رعايت حقوق مصرف  2»كميسيون تجارت فدرال«

به علت  كند، ناكافي بودن عملكرد بازار آزاد را توجيه مي» حقوق اقتصادي«داليلي كه اعمال 

                                                           
توان در  يمرا نمونه اين . كننده متغير بود و از شفافيت كافي برخوردار نبود ها براي مصرف قيمت» آزادسازي«در اوايل . 1

يت دخالت درنهاكه  يطور به ؛هايي شد يبآسديد كه كالً نقش نظارتي دولت را حذف كرده بود و دچار » نيوزلند« كشور ةتجرب
  .)Bacon, 2002, p. 7( ديد حداقلي دولت را الزم

2  . FTC. 
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بين  3يا نابرابري اطالعات)  ناشي از آلودگي2» اجتماعيهاي هزينه«مثل  ( آن1»آثار جانبي«
 ناكافي بودن مقررات دستوري يا ة نتيج4»نارسايي بازار«اين  .طرفين قرارداد در بازاراست

  .كننده است اجراي حقوق ناكارآمد رقابت يا حمايت ضعيف از مصرف
عنوان   بهدرجايي كه انحصار طبيعي وجود دارد ضروري است كه اقتصاد دستوريپس 

براي » سياست رقابتي« زيرا ،)Moot, 2004, p. 278( براي رقابت در نظر گرفته شود» جايگزيني«
، 1387باقري، ( هاي رقابتي براي بازارهاي انحصاري است سياستبا پذير متفاوت  بازارهاي رقابت

  .)58ص
 بيني شده است كه پيش ،مريكاآ ة اياالت متحد5»انرژي فدرال «1935قانون در براي مثال، 

 به  ورودةداوطلبان بالقو«ند؛ زيرا نبرق و گاز نظارت كمحصوالت   بر قيمت» عامالن نظارتي«
اين امر . آورنددست   بايد چه از طريق توليد و چه از طريق خريد، انرژي موردنياز را به6»بازار

اكه بخش انرژي يك وارد به بازار تا حدي مشكل باشد؛ چر ممكن است براي داوطلبان تازه
وسيله ديگران از طريق قرارداد بلندمدت  رود و منابع موجود به شمار نمي مدت به انتخاب كوتاه

  .)Spence, 2008, p. 18(د نشو شده و مي كنترل
كننده شود؛ اما اين فرض هنگامي  تواند باعث افزايش رقابت و منافع مصرف مي آزادسازي

، توانايي و صالحيت اقتصادي و قانوني اين را داشته كننده انگيزه، فرصت است كه مصرف
آزادسازي دورة  در ،يافته است  كه از سوي دولت به او انتقالرا هايي  بتواند مسئوليتو باشد 

 زيرا معموالً ،برند  نميكنندگان نهايت استفاده را از بازار آزادشده  برعهده بگيرد؛ چراكه مصرف
 .دندست آوردن بهترين تركيب از هزينه و فايده را ندار خود و بهكنندة  تأمينتمايلي به انتخاب 

     خود» كننده تأمين«تغيير  بار اقدام به فقط يك كنندگان  درصد مصرف60 حدوددر انگليس 
  .)Cseres, 2008, p. 79( اندكرده

 كنترل بازار به دو روش. هستند» مكمل«رقابت و اقتصاد دستوري دو قطب مستقل و 
 از يت حمايبرا كه ،7»حقوق رقابت«يا » پيشيني«كنترل از طريق قواعد : گيرد صورت مي

 .شود بهترين فعاالن بازار با بهترين قيمت و كيفيت باقي بمانند و باعث مي كننده است مصرف

                                                           
1. Externalities. 
2.Social cost. 
3.Asymmetric Information. 
4.Market Failure. 
5.Federal Power Act. 

ز  تا قبل ا،كه اگر شخصي خواهان ورود به بازار باشدترتيب  اين به ؛است» رقيب احتمالي« همان ،»بالقوه«منظور از داوطلب . 6
  .گويند مياينكه وارد شود، او را داوطلب بالقوه 

7. “Ex post” regulation. 
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باتوجه به » گر تنظيم «كه 1»پسيني «نظارت و» اقتصاد دستوري«و  تنهايي كافي نيست به اين امر
  .)Harker, 2006, p. 2(د شو  يمدهد، الزم  شده انجام مي  ازپيش تعييندقواع

يا خالف » رفتار ضدرقابتي«هرگونه  كه   درصورتي،»گر تنظيم «عنوان  به،2»افگم«در انگليس، 
از وظايف اين سازمان . كند توجه به قانون اقدام مي  با،را مشاهده كند» كننده حقوق مصرف«

 فعاالن جديد را به بازار فراهم كند و هرگونه مانع براي ورود را ازبين ورودزمينة اين است 
 ها  فعاليت وهاي مرتبط با تأمين انرژي را برعهده دارد فعاليتكلية كنترل وظيفة همچنين . ببرد

شود، فراهم  فعاالن بازار گذاشته ميعهدة ازجمله تكاليفي كه بر  .او باشداجازة ها بايد با  شركت
و كنندگان داخلي،  فروش انرژي به مصرف ، عرضه ومتفاوت با شرايط يي ردادهاكردن قرا

  .)Ofgem, 2004, p. 2( است توزيع انرژي بدون تبعيض
  

  تئوري تسهيالت ضروري )ب
طريق شبكه به  ورود به بازار براي فروش انرژي بايد بتوانند كاالي خود را ازبالقوة داوطلبان 
 دنهاي ضروري انتقال انرژي دار به دسترسي به زيرساخت نيازلذا ، دنكنندگان برسان مصرف

)Spence, 2008, p. 22(.  
توانند خدمات موردنياز  ها نمي بدون دسترسي به آنرقبا هايي كه  تسهيالت و زيرساخت

 .)81، ص1394جعفري چالشتري، (. نام دارند 3كنندگان برسانند، تسهيالت ضروري خود را به مصرف
 ازجمله ،لزوم دستيابي رقبا به منابع زيربناييخصوص در مريكا آين بار در اين آموزه نخست

پس بايد دسترسي . رود كار مي ههاي فكري ب ها و اكنون در بخش انرژِي و دارايي  و راههابندر
فراهم » متصدي شبكه«از سوي شده  مشخص هاي انتقال گاز يا برق با توجه به قيمتشبكة به 

شود كه دسترسي به شبكه با يك  ميشمرده » استفاده از موقعيت مسلط سوء «اين امر. گردد
. متصدي آن بخش ممنوع يا مشروط به شرايط غيرمتعارف باشداز سوي قيمت معقول به رقبا 

شود كه  مي» استفاده از موقعيت مسلط سوء«خودداري از دسترسي اشخاص ثالث گاهي باعث 
 2مادة  يا 5اروپااتحادية معاهدة  82مادة (رود  شمار مي   به4»ذاتي« رفتار ضدرقابتي يك عنوان به

  .)Kotlowski, 2007, p. 102( )مريكااقانون شرمن 
                                                           

1.“Ex ante” regulation. 
2. Ofgem-Office of Gas and Electricity Markets. 
3. Essential Facilities Doctrine. 
4. Per Se. 

 ، اروپاة در اتحادي)Sealink/B&I Holyhead: Interim Measures [1992] 5 CMLR( اي مثال در پرونده راي ب .5
داشت را برعهده ) يكي از منابع تأمين انرژي ()Holyhead(» هولي هد«  مالكيت و كنترل بر)Sealink(» سيلينك«شركت 

ي بيان داشت  اروپا طي حكمةكميسيون اتحادي. عنوان تسهيالت ضروري تشخيص داد ا بهر اروپا اين امر ةكه كميسيون اتحادي
شود؛ چراكه از دسترسي رقبايش به تسهيالت   اروپا مية اتحادية معاهد82 ةكه موقعيت مسلط شركت منجر به نقض ماد

  .ضروري خودداري كرده است
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كنندگان انرژي يا  مفهوم دسترسي اشخاص ثالث اشاره به حقوقي دارد كه به تأمين
دست  ل آن دركه كنتر( آن بتوانند از شبكه برق يا گاز ةوسيل كه به شود اعطا مي كنندگان مصرف

دليل  همين  به.)Hellwig, 2008, p. 8( تجارت خود را داشته باشند ،استفاده كرده) ديگري است
كنندگان از  كند، بايد منافع استفاده تسهيالت ضروري در تصميماتي كه اتخاذ ميدارندة 

عي جاهايي كه انحصار طبي پس در .و نه صرفاً منافع خود را درنظر بگيرد) رقبا(تسهيالت 
خريدار بتواند دليل اينكه  بهبايد حاكم باشد، » دسترسي آزاد شخص ثالث«وجود دارد، اصل 

به انعقاد  سي ثالث، با تعهدرمعموالً حق دست. انرژي خود را آزادانه انتخاب كند» كنندة تأمين«
 متصدي -دولت (قرارداد و اجراي آن از سوي طرفي كه كنترل سيستم انتقال را برعهده دارد

  .1 همراه و وابسته است،)بكهش
اي، انحصار طبيعي  صنايع شبكه هاي بخشهمة م كه در هدر جدول زير براي رفع اين تو

شده و در صورت  مشخص» ناپذير رقابت«هاي  و بخش» پذير رقابت«هاي  وجود دارد، بخش
ير با ناپذ هاي رقابت پذير، دسترسيِ فعاالن بازار به بخش رقابت هاي اعمال رقابت در بخش

  : الزم است،توجه به تئوري تسهيالت ضروري
  

  پذير  رقابت بخش  ير ناپذ  رقابت بخش  صنعت
انتقال برق فشارقوي، توزيع   برق

  محلي
 فروشي خرده توليد انرژي،

  بازاريابي و فروش
انتقال گازِ فشارقوي، توزيع   گاز

  محلي
  ذخيره، فروش جزئي توليد،

  
  نتيجه. 7

 طبيعي است كه رقابت درجايي مطرح شود كه آن بازار .ر قرار داردرقابت در مقابل انحصا
پذير است كه فعاالن بالقوه و بالفعل بازار بتوانند كاالهاي   بازاري رقابت وباشد» پذير رقابت«

 خود ةكنند و تأمين در انتخاب كاالرا كننده بتواند بهترين تصميم  و مصرفخود را عرضه 
كننده   مصرف، دولت بودهةعهد ها به گيري الگوي سنتي تمام تصميمدر  شد، مالحظه. بگيرد

                                                           
؛ شود ميبراي ورود به بازار » رقباي بالقوه «ة باعث كاهش انگيزو شوند بلندمدت هستند معموالً قراردادهايي كه بسته مي. 1

 -  با شرايط بهتراگرچه - كرده، رقيب ديگر  قرارداد تأمين انرژي منعقد ، خودةكنند كننده با تأمين كه در مدتي كه مصرفچرا
بررسي اين . اجازه داده شود كه بتواند اين مسئله را مديريت كند» متصدي شبكه«بايد به  تواند وارد شود، لذا طبيعتاً نمي

  . نيازمند پژوهشي مستقل است خارج است وبحث اين ة از حوصلضوعمو
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 هاي اما بررسي .ه استبرق را خاموش يا روشن كند، نداشت چراغ نقشي جز اينكه كليد
  :آمده در اين مقاله حكايت از آن دارد كه عمل به

دستي انرژي  پايين هاي حتي در بخش. نيست» غيررقابتي« انرژي ةهاي زنجير  بخشة هم.1
 اي گونه توان آن را به مانده است، مي صورت انحصار طبيعي  كه هنوز به) توزيع و انتقال انرژي(

) دولت يا غيردولت(» نظارتي نهاد«پذيري با نظارت و مديريت  كه حدي از رقابتكرد مند  نظام
توان و  درهرحال نمي. در اين بخش صورت پذيرد» تئوري تسهيالت ضروري«توجه به  و با

 .باالدستي انرژي شد هاي پذير بودن بخش نبايد منكر رقابت

رقابتي كردن بازار براي  آمده در اين مقاله حاكي از آن است كه عمل به هاي بررسينتيجة . 2
ها  دولتاز سوي دستي، الزم است تسهيالتي   يا پايينيهاي باالدست  خواه در فعاليت،انرژي
به بخش توزيع ) باالدستي(ي فعال در توليد و تأمين انرژي ها كه دسترسي شركتشود ارائه 

برق (انتقال محصول براي » تسهيالت ضروري«عنوان يكي از امكانات و  به) دستي پايين(انرژي 
استفاده از  سوء از دور  و قانوني و به» تحت شرايط معقول«كننده خود،  به مصرف) يا گاز

  .نهاد ديگر فراهم گردد  موقعيت مسلط و با نظارت دولت يا يك
ل برسد و صرف آتواند به نتايج مطلوب و ايد خود نمي  خودي رقابت به  با علم به اينكه.3

ويژه  در مديريت و تنظيم بازار به ورود رقابت كافي نيست، دخالت حداقلي يك مرجع مستقل
 اگرچه ممكن خود، حال كردن بازار مصرف انرژي به درواقع، رها. بازار مصرف ضروري است

 ممكن است تبديل به انحصار اماگيري انحصار طبيعي خودداري نمايد،  است از شكل
رسد عواملي مثل  به نظر مي پس شود؛) هاي خصوصي  بين شركت طريق ادغام از (خصوصي

در طول روز و غيره، ضرورت » نياز به پاسخ به تقاضاي انرژي «و» كننده حمايت از مصرف«
  .ين مقررات ضروري را توجيه كنددخالت دولت و تعي

شرط يك  بازار آزاد وجود داشته باشد و پيش شود كه يك  رقابت در صورتي ايجاد مي.4
خصوص  (هاست دولت و مالكيت دولتي در تمام بخشجانبة  همهبازار آزاد حذف دخالت 

تواند  يگيري كرد كه رقابت در بازار انرژي ممكن است و م نتيجه توان مي درحقيقت،). سازي
همراه داشته باشد،  كنندگان و جامعه به منافع زيادي را براي فعاالن اين صنعت و مصرف

  .فراهم شود گفته پيشبر اساس قواعد هاي آن   اينكه زيرساخترمشروط ب
ها و اقتضائات خود هستند  هريك از صنايع برق و گاز داراي ويژگي  با توجه به اينكه.5

فرايند  ، در)غيره هاي انرژي و حاملذخيرة ليت يا عدم قابليت نوسانات مصرف انرژي، قاب(
 .حداكثرسازي كارايي اقتصادي بايد به اين مسائل توجه كردبراي اعمال رقابت 

 همچنين يكي از عواملي كه بايد به آن در پرتو قواعد حقوق رقابت توجه داشت، .6
كنندگان صنعتي  مصرف(گان انرژي كنند و مصرف) مدت بلندمدت يا كوتاه(» قراردادهاي انرژي«
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تر  كننده بلندمدت كننده و مصرف منعقدشده بين تأمين هرچه قراردادزيرا است؛ ) و مسكوني
كنندگان كمتر   قدرت انتخاب مصرفنسبت كنندگان و نيز به باشد، فرصت ورود ديگر تأمين

 . نهاد نظارتي استةعهد مديريت اين امر به). و برعكس (شود مي

ي  انرژيها فروش حاملبه  تمايل بيشتري - بنا به داليلي كه بيان شد-كنندگان ين تأم.7
 در ،بايد با توجه به قواعد بازي) متصدي(مقام نظارتي . دنكنندگان صنعتي دار خود به مصرف

كننده و   و بين تأمينطرف يك كننده مسكوني از كننده و مصرف تأمينن مياايجاد يك موازنه 
  .نمايدتالش ي از طرف ديگر كننده صنعت مصرف
 
   و مĤخذمنابع
  فارسي -الف

 .26. روند اقتصادي، ش .يانحصار خصوصي به از انحصار دولت .)1385(صبوري، حسين . 1
فصلنامه  .»تعارض حقوق رقابت و حقوق بازار بورس: رقابت در بازارهاي بورس همگرايي و« .)1387( باقري، محمود. 2

 .3، شماره 38حقوق، دوره 

مجله تحقيقات حقوقي  .»تحليل اقتصادي رهن اموال فكري« .)1392تابستان (باقري، محمود، جعفري چالشتُري، محمود . 3
 .62. شتي، شدانشگاه شهيد به

نامه براي  پايان .بررسي رژيم حقوقي حاكم بر توافقاتي ائتالفي در حق اختراع .)1394خرداد  (جعفري چالشتري، محمود. 4
 .دانشگاه تهراندانشكده حقوق الملل،  اخذ درجه كارشناسي ارشد حقوق تجاري اقتصادي بين

، 3سازي اقتصادي، سال  فصلنامه مدل .»بررسي وجود انحصار طبيعي در بازار مخابرات ايران« .)1388بهار  (معمارنژاد، عباس. 5
 .1شماره 
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