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  چکیده
بر  یمبتن يوجود شکست بازار در اقتصادها  به واسطه گر یمتنظ ينهادها یقدولت از طر گري یمامروزه تنظ

 هـاي  یژگیو یلاست که به دل یعیاز جمله صنا یلیونقل ر . صنعت حملآید یشمار م به یاتیح يبازار، امر

آن و اثـرات   ياهـ  یرسـاخت نقش خاص ز یت،فعال یچندمحصول یتماه یعی،انحصار طب یرنظ خاص آن،

 ينقـش نهادهـا   یفـاي ا یازمنـد صـنعت ن  یـن ا یـل، دال ینمنجر به شکست بازار شده است و به همـ  یخارج

 ی،شده است؛ بخش نخسـت، مبـان   یمدر دو بخش تنظ یفیتوص- یلیمقاله با روش تحل این .است گر یمتنظ

و  گـري  یمنقـش تنظـ   یگـاه و بخش دوم بـه جا  دهد یقرار م یرا مورد بررس گري یمتنظ يبزارهاو ا یتماه

ونقـل   در صنعت حمـل  گري یمتنظ یتوضع یت،پرداخته و در نها یلیونقل ر آن در صنعت حمل يابزارها

 گـري  یمتنظـ  يابزارهـا  دهد یپژوهش نشان م هاي یافتهقرار داده است.  یابیرا مورد ارز یرانا ورکش یلیر

 یمقابـل تقسـ   یرناپـذ  و رقابت یرپذ رقابت يبازارها یکبه تفک یبخش گري یمرقابت و تنظ یبه حقوق عموم

بخـش   در یلـی ونقـل ر  دارند. صنعت حمـل  یکدیگرنسبت به  يا جداگانه يکارکردها یکهستند که هر 

شـمار   بـه  یرپـذ  ابـت آن، رق يبـردار  و بخش بهره یرناپذ رقابت یعی،انحصار طب یژگیو  به واسطه یرساختز

هر چند  یران،. در ارسد یبه نظر م يمربوطه ضرور يها ابزارها در بخش یناز ا یککه کاربرد هر  آید یم

از  یرپـذ  رقابـت  يهـا  بخـش  یـک تفک يبرا یاساس يها گام یلی،آزاد به شبکه ر یقانون دسترس یببا تصو

 يآهـن جمهـور   ه شـده، امـا شـرکت راه   برداشـت  گـري  یمتنظـ  يشناختن ابزارها  یتو به رسم یرناپذ رقابت

 يعدم استقالل، نبود سازوکار مناسب بـرا  یلاز قب يجد يها با چالش گر یمبه عنوان نهاد تنظ یرانا یاسالم

   .مواجه است. کاري يو مواز ییپاسخگو
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  مقدمه -1
و ایـن تصـور    کند ميهر چند به لحاظ نظري در جریان غالب اقتصاد، بازار نقش اساسي ایفا 
دهـد کـه دولـد در    وجود دارد که مكانیسم بازار زماني بهترین عملكرد را از خود نشان مي

ادي بیـانگر ایـن موضـوع هسـتند کـه      هاي زیـ اي نداشته باشد، اما تجربهوکار آن مداخلهساز
  توجهي یا کـم چنین نگرشي، به خاطر بياسد، چراکه کننده چنین طرز تفكري بسیار گمراه

بـوده اسـد. بـه عبـارت بهتـر، در اقتصـاد همیشـه در برابـر         « شكسد بـازار »توجهي به مقوله 
انـدازه ایـن    گاه نه شكسد بـازار و نـه  ، اما هیچمطرح شده« دولد حداقلي»، «بازار شكسد»

کـه  بـوده  هـایي  جعبـه سـیاه    هدولد حداقلي تبیین نشده اسد و همواره این دو مقوله بـه مثابـ  
 .اند نشدهرمزگشایي 
پـذیر و  ، هـر دو نـوع بـازار رقابـد    «شكسد بـازار »دهد بازارها نشان مي  هدر زمین  همطالع
ناپذیر بـراي  پذیر و رقابدهر یك از بازارهاي رقابدبنابراین . کند ميناپذیر را تهدید رقابد

. حقوق عمـومي رقابـد   هستندتصحیح شكسد خود، نیازمند ابزارهایي متناسب با نوع خود 
گري بخشي به عنوان ابزار تنظیم گريپذیر و تنظیمگري بازارهاي رقابدبه عنوان ابزار تنظیم
له، مدت زمـان و...  ها در نوع مداخروند که هر یك از آنشمار مي ناپذیر بهبازارهاي رقابد

 اي با یكدیگر دارند.هاي قابل مالحظهتفاوت
نظیــر انحصــار طبیعــي، ماهیــد هــاي خاصــي ریلــي نیــز ویژگــي ونقــل حمــل در بخــش

و اثـرات خـارجي دسـد بـه دسـد      آن هـاي   محصولي فعالید، نقش خاص زیرسـاخد چند
شكسـد بـازار در     هبه واسطدهند تا این صنعد را با شكسد بازار مواجه سازند.  یكدیگر مي

، زیرا منجر به بروز رفتارهاي ضـد  کردتوان این بازارها را به حال خود رها این صنعد، نمي
هــاي گــري در بخــشایــن صــنعد نیازمنــد ابزارهــاي تنظــیمبنــابراین، رقــابتي خواهــد شــد. 

 .اسدناپذیر خود پذیر و رقابدرقابد
مقالـه بـه آن پرداختـه خواهـد شـد،       گـري کـه در بخـش اول   ماهید، مباني و ابزارهاي تنظیم

ونقل ریلي را تبیـین کنـد و بـر ایـن اسـاس،       گري در صنعد حمل تواند به خوبي جایگاه تنظیم مي
 ونقل ریلي ایران، مورد ارزیابي قرار خواهد گرفد.   گري در صنعد حملوضعید تنظیم
یسد و چـه  گري چ ال پاسخ دهد که ابزارهاي تنظیموصدد اسد به این سحاضر درمقاله 

دارنـد و در نهایـد وضـعید کشـور ایـران در ایـن زمینـه،         ونقـل  حمل جایگاهي در صنعد
ال در هفـد بخـش تنظـیم    و. این پژوهش در راستاي پاسخ به این سـ شود ميچگونه ارزیابي 
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اسد. بخش سوم به پرداخته شده پژوهش   هبخش دوم به پیشیندر پ  از مقدمه،  ؛شده اسد
گـري اختصـاص یافتـه     قتصاد به عنوان پیدایش اصـلي موضـوع تنظـیم   ارتباط میان حقوق و ا
ناپـذیر را   پذیر و رقابد گري به تفكیك بازارهاي رقابد ابزارهاي تنظیم اسد. بخش چهارم،

 گري در صـنعد  مورد بررسي قرار داده اسد. بخش پنجم و ششم به ترتیب به جایگاه تنظیم
بخـش  و  ریلـي پرداختـه اسـد    ونقـل  حمل عدگري در صن  ریلي و ارزیابي تنظیم ونقل حمل

 یابد. گیري پایان مي با نتیجه نهایي مقاله
 

 پژوهش  هپیشین -2
بـه منـاب  مـرتب  بـا      گـروه اول  اسـد؛ پژوهش در این مقاله به دو گروه قابـل تقسـیم     هپیشین

 ریلي با تكیـه بـر   ونقل حمل گري در صنعد گروه دوم به تنظیمو گري و مناب   اقتصاد تنظیم
به اختصار به چنـد نمونـه از ایـن    ( 1)تجارب کشورهاي پیشرو اختصاص یافته که در جدول 

 ها اشاره شده اسد. پژوهش
 اسـد آیـد آن   به دسد مـي  (1مورد اشاره در جدول )آنچه از معرفي کارهاي پژوهشي 

گروه اول مطالعـات کـه    ؛دهند اي از موضوع پژوهش حاضر را پوشش مي که هر کدام جنبه
ریلي به اهمیـد   ونقل حمل فارغ از موضوعاند، هر چند  گري اختصاص یافته تصاد تنظیمبه اق
گـري  وتحلیل جایگاه تنظیم الزم براي تجزیه  هزمیناما اند، گري و ابزارهاي آن پرداخته تنظیم

د. در مـورد گـروه دوم مطالعـات    آورنهاي بعدي مقاله فراهم ميدر این صنعد را در بخش
گـري  در حـوزه تنظـیم  کـه  گفد باید اسد ریلي  ونقل حمل گري بخش نظیمکه مربوط به ت
ي در کشـورهاي دیگـر بـه ثمـر     هـای  ، پـژوهش مطالعات خارجي ریلي ونقل حمل در صنعد
واسطه نظام متفاوت اقتصـادي و حقـوقي میـان کشـور مـا و دیگـر کشـورهاي         ه، اما برسیده

 اقتصاد کشور و به خصوص بخـش  هاي تا با ویژگياسد موفس، نیازمند یك جرح و تعدیل 
 هـا در گري و جایگاه آنبررسي ابزارهاي تنظیمبنابراین ریلي ایران سازگار شود.  ونقل حمل
 و در نهایـد ارزیـابي   ریلي و واکاوي تجربیات کشورهاي موفـس در ایـن عرصـه    ونقل حمل
رود کـه  مـي شـمار   هـاي ایـن مقالـه بـه    گري از نـوآوري ریلي ایران از منظر تنظیم ونقل حمل

  تاکنون در دیگر آثار داخلي و خارجي به آن پرداخته نشده اسد.
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 خالصه پیشینه پژوهش -(1جدول )
 قلمرو پژوهش سال عنوان پژوهش نویسنده

ظیم
د تن

صا
اقت

 
ری

گ
 

       

 ابراهیمی
تحلیل حقوقی انحصار و رقابت در بازار 

انرژی، با تاکید بر صنایع گاز و برق؛ 
 اه ها و فرصت چالش

1394 
تبیین لزوم دخالت نهادهای مستقل 

بازارهای   گری در مدیریت و تنظیم تنظیم
 انرژی

گری حقوقی،  درآمدی بر مفهوم تنظیم یاوری
 گری حقوقی  مفهوم تنظیم 1393 مطالعات حقوق تطبیقی

؛ تاملی بر لزوم فعالیت رقابتانحصار و  باقری و اصغرنیا
سازی  گر در خصوصی نقش نهادهای تنظیم 1392 یکننده مقررات بخش نهادهای تنظیم

 صنایع خدمات عمومی 
 مقدم و صادقی

 تطبیقی در اهداف حقوق رقابت  مطالعه 1390 روح حقوق رقابت  غفاری فارسانی

گری اقتصادی، ساختن و  رقابت و تنظیم 1دانی
 گری تبیین ابزارهای تنظیم 2015 اصالح بازارها

 گر  سیر تطور دولت تنظیم 2010 گر دولت تنظیم 2یانگ

های  گر با داشته هماهنگی نهادهای تنظیم 1994 گری بنیادهای نهادی تنظیم 4و اسپیلر 3لوی
 نهادی

یم
تنظ

 
مل

 ح
در

ی 
گر

 
لی

 ری
قل

ون
 

 

بازدار اردبیلی و 
 شاکری

مقررات و کنترل  طراحی نهاد مستقل تنظیم
ونقل ریلی: مطالعه  بازار در بخش حمل

 موردی، ایران
گذاری در صنعت  تبیین ساز و کار مقررات 1393

 ونقل ریلی حمل

منتظری و 
 فرشیدنژاد

های اقتصادی  مطالعه و بررسی جنبه
 1387 ونقل ریلی مسافری حمل

تحلیل صنعت ریلی از منظر اقتصادی با 
تاکید بر شرایط رقابت و ورود به این 

 صنعت

 گذاری و سودآوری در وری، قیمت بهره 5لند مارت
ونقل ریلی آمریکا از  بررسی صنعت حمل 2006 ونقل ریلی صنعت حمل

 1995تا  1966

های  پیامدهای معرفی رقابت برای شبکه 2003 ونقل ریلی و رقابت های حمل هزینه 6بیتزن
 ونقل ریلی حمل

تاثیر نوع مالکیت دولتی یا خصوصی بر  2003 ونقل ریلی  تغییر ساختار و مالکیت حمل 7تامپسون
 ونقل ریلی نحوه عملکرد حمل

استانداردهای منفعت عمومی برای  8بامول
 ونقل ریلی  گذاری حمل نرخ 2000 آهن کانادا گری نرخ راه تنظیم

ها و  تاثیر محدودیت سقف قیمتی بر نهاده 1999 ونقل ریلی رقابتی گری حمل قواعد تنظیم 9بامول و ویلینگ
 محصول نهایی

 10آوی مک
های  گری، کارتل ی تنظیماثرات اقتصاد

 ونقل ریلی و کمیسیون تجاری  حمل
 بین ایالتی

 ونقل ریلی گری در حمل فواید تنظیم 1965

  

                                                                                                                   
1- Dunne 
2- Karen Yeung 
3- Levy  
4- Spiller 
5- Martland 
6- Bitzan 
7- Thompson 
8- Baumol 
9- Willig 
10- MacAvoy 



 101نقل...      و گری و جایگاه آن در صنعت حمل نهادها و ابزارهای تنظیم

 

 

 

 

 

 گری ساز ضرورت بازار به تنظیمپیوند میان حقوق و اقتصاد زمینه -3
حقـوق دارد، الزم    در اقتصاد، ارتباط وثیقي بـا مقولـه  « گري تنظیم»با توجه به اینكه موضوع 

گردد، مورد بررسي قرار گیـرد.   میان حقوق و اقتصاد برمي  ها که به رابطه سد ابتدا منشا آنا
هاي اصلي پیوند مباحث اقتصاد با حقوق، ریشه در این حقیقـد دارد   ترین زمینه یكي از مهم

که این دو معرفد مانند سایر معارف بشري، ابعادي از زندگي فكري و یا اجرایـي انسـان را   
ها غیرضروري و یا ناممكن اسد. اقتصاد  کشي بین آن ها و خ  ند و جدا کردن آنز رقم مي

نئوکالسیك به عنوان جریان اصلي اقتصاد با تكیه بـر امـور بـازارمحور و کـارایي اقتصـادي      
صرف، پیوند دیگر معارف با اقتصاد را یا به کلي کنار گذاشـد و یـا بـه صـورت یـك امـر       

(. بـا ورود و رشـد مكتـب نهادگرایـان جدیـد در      Sen, 1994شده فرض کرد ) معین و داده
اقتصاد متعارف، اهمید پیوند نهادهاي حقوقي و امثـال آن بـا اقتصـاد مـورد تاکیـد بیشـتري       

( در ایــن رابطـه بــه تكامــل بیشــتر  1992) 2( و نــور 1994) 1قـرار گرفــد و کارهــاي کـوز  
 کمك کرد.« حقوق و اقتصاد»اي مانند  سنتزهاي بین رشته

شـود کـه بـازار، محلـي اسـد کـه در آن        ریان غالب اقتصاد، این بحث مطـرح مـي  در ج
طور عمومي نحوه تخصیص کـاال و   گیرد و منظور از مكانیسم بازار هم، به مبادله صورت مي

ریزي اسد. در جریان غالب اقتصـاد بـه ایـن     خدمات بر اساس عرضه و تقاضا به جاي برنامه
شمار  هاي بي شود. تجربه ، فرض شده در نظر گرفته ميشود و دیگر مباحث توضیح اکتفا مي

 3کننـده اسـد. اسـتروم    آفـرین و گمـراه   دهد چنین طرز برخـوردي بسـیار خسـارت    نشان مي
وقتـي کـه   »نویسـد:   ، در این زمینه مـي 2009(، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 835: 2008)

فـرض کنـیم یـك بـازار رقـابتي      کند که اجازه دهیـد   گر این گزاره را بیان مي یك پژوهش
 «.شوند یك بازار، به ندرت شمرده مي  دهنده وجود دارد، قواعد شكل
دهـد پیشـگامان علـم اقتصـاد بسـیار بـیش از        علـم اقتصـاد نشـان مـي      نگاهي به تاریخچـه 

کردنـد. بـه طـور مثـال،      اندیشمندان کنوني جریان علم اقتصاد به بازار و قواعد آن توجه مـي 
( معتقد اسد کـه حتـي در نگـاه اسـمید نیـز اقتصـادهاي بـازاري موفـس،         266: 2011) 4سن

هاي متنوعي مانند اعتماد متقابل و اطمینان هستند. وي براي اثبات ادعاي خود  نیازمند ارزش

                                                                                                                   
1- Coase 
2- North 
3- Ostrom 
4- Sen 
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تا زمـاني کـه در   »دارد:  کند که بیان مي اشاره مي« ثروت ملل»به سخني از اسمید در کتاب 
ك این باور را دارند که هر زمـان اراده کننـد، بانـك مـي    کشوري خاص، افراد نسبد به بان
ها را پرداخد کند در واق  این اوارق همان نقش پول طال و تواند وجه اوراق التزام مالي آن

 «.   کنند نقره را ایفا مي
(، دیگر اندیشمندان کالسیك نیز به اهمید نهادهـا واقـف   518: 1981) 1به باور شومپیتر

هـا   شدند و آن تصریح چارچوب نهادي که مدنظرشان بود را متحمل نمي دردسر»بودند، اما 
 «.  گرفتند را مفروض در نظر مي

در دوران معاصر این بحث که بازار و مكانیسم بـازار فراتـر از یـك فـرض سـاده اسـد       
بررسي شـد. وي در ایـن زمینـه     1991( ، برنده جایزه نوبل در سال 717: 1992توس  کوز )

شـود بـرخالف آنچـه اغلـب اقتصـاددانان تصـور        ه در بـازار دادوسـتد مـي   آنچـ »نویسـد:   مي
هـاي مشـخص و حقـوقي     کنند، اقالم فیزیكي نیسد، بلكه حقـوق انجـام و تحقـس کـنش     مي

 «.یابد اسد که افراد دارند و توس  نظام قانوني استقرار مي
ازار باشـد بـه   اي که به دنبال تحقس رقابد در چارچوب اقتصاد مبتني بـر بـ   جامعهبنابراین 

آن بـه اهـداف     وسـیله   حقـوقي را انتخـاب خواهـد کـرد کـه بتوانـد بـه         تب  آن یـك برنامـه  
طلبانه خود دسد یابد. یكي از ابزارهاي مهم اقتصاد آزاد، یك ساختار حقوقي اسـد   آزادي

 .(Renner, 1949: 49,52-3) کند هاي اقتصادي را حماید و تسهیل مي که فعالید
شد که هر چند ورود حقوق بـراي   ر تسل  جریان نئوکالسیكي تصور ميدر ابتدا به خاط

اي تنهـا بایـد بـه حقـوق      چنین رشـته   رود، اما دامنه شمار مي تحقس ساختار بازار امري الزم به
خصوصي محدود شود تا نقش دولد به حداقل خود برسد. در این چارچوب، نقش حقـوق  

منـد ارائـه دهـد کـه از طریـس آن افـراد        هسري سازوکارهاي قاعد خصوصي این بود که یك
بتوانند رواب  و اعمال خود را شكل دهند. به عبارت بهتر، قواعد حقوق خصوصي بـه دنبـال   

  (.49: 1385)باقري، تقوید یك نظم خودجوش مورد نیاز اقتصاد مبتني بر بازار بودند 
الوه بـر حقـوق   نهادگرایان و به ویژه نهادگرایان جدید برخالف رویكرد نئوکالسیك ع

ها، عالوه بـر   شوند. در رویكرد آن خصوصي براي حقوق عمومي نیز اهمید زیادي قائل مي
شخصي، نقش نهادها نیز در پیشرفد و کارکرد رشـته مـورد نظـر واقـ        طلبانه هاي نف انگیزه
شود و شرای  اجتماعي، فرهنگي و تـاریخي و مالحظـات گروهـي در امـور اقتصـادي و      مي

                                                                                                                   
1- Schumpeter 
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شـود، زیـرا    تر شدن وجوه عمومي حقوق مـي یرگذار اسد و همین باعث پررن حقوقي تاث
یك دشواري در مورد حقوق و اقتصاد در رویكرد نئوکالسیك، وجود نوعي تناقض نظریه 
با جهان واقعي اسد؛ زیرا در این رویكـرد، کـارکرد اقتصـاد در قالـب انتخـاب عقالنـي بـه        

رود، اما در جهان واقعي بـا رفتارهـایي از   مي سازي نف  شخصي تقلیلنوعي دستگاه حداکثر
 هاي گروهي و خدمد به جامعه سروکار داریم. دوستي و انگیزهنوع

ها صورت گرفته اسـد، نشـانگر تـاثیر    هایي که مبتني بر نظریه بازيعالوه بر این، تحلیل
هـا، افـراد   بـازي شود. در قالب نظریه  دوستي بوده و رفتار همكارانه بیشتر معلوم مينوع  مقوله

رقیب با توجه به درکشان از رفتار دیگران در تالش هستند که مناف  مورد نظر خود را حفظ 
کنند. جالب توجه این اسد که یك پیام اصلي این نظریه آن اسد که اگر افراد با توجـه بـه   

 هاي فردي و اجتماعي مبادرت بـه همكـاري کننـد، بیشـترین منـاف  را     تمامي رواب  و تعامل
ها نیز از یك منفعد بلندمـدت و قابـل   براي اجتماع فراهم خواهند آورد و از جمله خود آن

 (. Kerkmeester, 1995اعتماد برخوردار خواهند شد )

اش از هـاي محدودکننـده  بنابراین رویكرد انتخاب عقالني نئوکالسیك با توجه به فرض
لد و موارد مشابه، نسبد به دیگر جمله بازار کامل، اطالعات کامل، ناکارآمدي مداخله دو

. از (Cook, 1990; Green, 1994; Booth, 1993گرایي کمتـري دارد. ) ها واق قرائد
هـاي دیگـر   دولـد از منظـر قرائـد     همین رو، توجه به حقـوق عمـومي و ضـرورت مداخلـه    

ي حقوق و اقتصاد به ویژه رویكرد نهادگرایي، دلیلي بر شكنندگي رویكرد نئوکالسیكي تلق
گرایانه از حقـوق و اقتصـاد بـر دخالـد و نظـارت دولـد در بـازار        شود. رویكرد مداخله مي

 (.Ogus,1994داند )کننده کارایي ميتاکید دارد و رهاسازي بازار را مخدوش
 

 ناپذیر پذیر و رقابت گری به تفکیک بازارهای رقابت ابزارهای تنظیم -4
پـذیر و  هـر دو نـوع بـازار رقابـد    « شكسـد بـازار  »ه دهد کـ بازارها نشان مي  در زمینه  مطالعه
مـواردي ماننـد انحصـار      پـذیر بـه واسـطه    بازارهـاي رقابـد  کنـد.   ناپذیر را تهدید مـي رقابد
ناپذیر به خاطر دالیلي نظیـر کـاالي عمـومي و انحصـار      قانوني( و بازارهاي رقابد-)اجباري

حقـوق عمـومي رقابـد بـه عنـوان       شوند. با عناید به این مساله، طبیعي با شكسد مواجه مي
گـري   گري بخشـي بـه عنـوان ابـزار تنظـیم      پذیر و تنظیم گري در بازارهاي رقابد ابزار تنظیم

 (.Dunne, 2015گیرند ) ناپذیر مورد استفاده قرار مي بازارهاي رقابد
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 پذیر گری بازارهای رقابت حقوق رقابت به عنوان ابزار تنظیم -4-1
گونه که از اسمش پیداسد، رقابد جزء الینفـك ایـن بازاهـا     همانپذیر  در بازارهاي رقابد

توانـد رقابـد را بـه     هاي حقـوق خصوصـي نمـي    رود، اما همواره به خاطر کاستي شمار مي به
شود که نیـاز بـه اجـراي حقـوق عمـومي       منجر به تخریب رقابد مي ارمغان آورد، از این رو،

  حقوق رقابد ابـزاري در دسـد دولـد    سازد. در واق رقابد از سوي دولد را ضروري مي
 . (Ogus, 1994: 30آن، نظام بازار را تقوید کند )  اسد تا به وسیله
هـاي بـازار ایـن اسـد کـه قـادر نیسـد از تثبیـد رفتارهـاي           ترین مشـكل  یكي از اساسي

اقتصاد آزاد جلوگیري کند. رفتارهاي ضدرقابتي موسسات تجـاري    ضدرقابتي فعاالن عرصه
اثرهاي که  شودهاي اندکي منجر  ه تمرکز بیش از حد ثروت اقتصادي در شرکدتواند ب مي
اي  کننـده  فـرض تعیـین   ،باري بر رفاه کل جامعه به همراه دارد. از آنجا که وجود رقابد زیان

بنـابراین بـه    ،شـود  در بازار اسد در صورتي که از بـین بـرود، منجـر بـه شكسـد بـازار مـي       
 بــازار نیــاز اســد تــا مــان  تخریــب رقابــد شــود       یكســري اقــدامات خــارج از نظــام    

(Fox and Sullivian, 1989 .) 
پذیر به عنوان محل حاور فعاالن اقتصادي و تجاري، بـیش از هـر چیـز     بازارهاي رقابد

. شـود نیازمند ضواب  و مقرراتي اسد تا از این طریس تجارت آزاد، برقرار و رقابد، تسـهیل  
کننـده بـا انحصـار از شـروط      رقابـد و مقابلـه    کننـده  سهیلبنابراین، وجود قواعد و مقررات ت

منـد   و بـدیهي اسـد کـه تـدوین و قاعـده     بـوده  اساسي یك اقتصاد منسجم و مبتني بر بـازار  
 .اسدکردن این فرآیند رسالد اصلي حقوق رقابد 

  

 گری بخشی ناپذیر و ابزار تنظیم بازارهای رقابت -4-2
پـذیر بـود کـه دولـد از      شد مربوط به بازارهـاي رقابـد  آنچه تا به حال به شرح آن پرداخته 
پرداخد، اما در برخي بازارهـا   گري این نوع بازارها مي طریس حقوق عمومي رقابد به تنظیم

ها نظیر انحصار طبیعي، رقابتي کردن این بازارها کار آساني نیسـد و   به خاطر برخي ویژگي
آن بـراي عمـوم مـردم بیشـتر از      کـردن چنـین بازارهـایي، خسـارت     حتي در صورت رقـابتي 

دارا بـودن ویژگـي     کننـد. وجـود انحصـار طبیعـي بـه واسـطه       منفعتي اسـد کـه کسـب مـي    
 .شود ناپذیر مي ناپذیري موجب شكسد بازارهاي رقابد رقابد
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آیـد؛ اول بـه    انحصار طبیعي معموال به دو دلیل در برخي کاالها و خدمات به وجود مـي 
هـاي   زرگ براي ایجاد تاسیسات عملیاتي، نظیر آنچـه در شـبكه  هاي ب دلیل نیاز به زیرساخد

ونقـل و برخـي از تاسیسـات عمـومي مـورد نیـاز اسـد و دوم بـه علـد وجـود اثـرات             حمل
. بنـابراین، انحصـار طبیعـي    (Manuela, 2006: 7) اي این نوع صنای  بر دیگر صنای  شبكه

د بنگاه نتیجه شـده و بـه طـور    طور عمومي از تاب  تكنولوژي تولی ویژگي خاصي اسد که به
 شود که در صنعد مورد نظر، امكان به وجود آمدن رقابد میسر نباشد.   طبیعي باعث مي

هـا بـه قـدري بـزرگ      انحصار طبیعي در صنایعي وجود دارد که مقیاس اقتصـادي در آن 
 اسد که تنها یك بنگاه واحد قادر اسد کل تقاضاي بازار را تامین کنـد. در ایـن صـنای  بـا    

یك بنگاه که اغلب اولین بنگاه فعال در آن بخـش اسـد، رقابـد بـه تـدریج از بـین         توسعه
رود. بنابراین، در این صنای ، ممكن اسد انحصار از لحاظ اقتصادي کارآمدتر از رقابـد   مي

)نیلي و ناپذیر قرار گرفته اسد  بازارهاي رقابد  باشد. به همین علد، انحصار طبیعي در زمره
 (.41: 1389همكاران، 

هـاي   شود که دلیل وجود انحصار طبیعي در صنعتي خاص به وجود هزینه چنین گفته مي
گردد بـه نحـوي کـه ایـن امـر       هاي ثابد باال در آن صنعد باز مي اولیه نصب باال و نیز هزینه

شود در بلندمدت با افزایش میزان تولید، تاب  هزینه متوسـ  بنگـاه همـواره نزولـي      باعث مي
در اصطالح بازدهي نسبد به مقیاس در این صنای  همواره صـعودي باشـد. بنـابراین،     بوده و

شــود کــه نســبد بــه ســایر  در چنــین حــالتي، در نهایــد یــك تولیدکننــده واحــد موفــس مــي
تر و با هزینه کمتر به تولید و ارائـه کـاال و خـدماتي خـاص      ها در مقیاس گسترده تولیدکننده

را در دسد گیرد. صنای  داراي ویژگي انحصار طبیعـي، تحـد    بپردازد و در نتیجه کل بازار
توان بـه صـنایعي    اند که از آن میان مي اي مورد شناسایي قرار گرفته عنوان کلي صنای  شبكه
 )همان(.چون گاز و ... اشاره کرد 

طرفداران وجود انحصار طبیعي به وجـود آمـدن رقابـد در صـنای  بـا ویژگـي انحصـار        
هـاي   کننـدگان نهـایي ایـن خـدمات دانسـته و آن را داراي هزینـه       مصـرف طبیعي را به ضرر 

وجـود دو تولیدکننـده در صـنعد گـاز باعـث      دانند. بـه عنـوان مثـال،     اجتماعي گسترده مي
هـا   شود که به منظور انتقال این خدمات، دو بار زمـین حفـر شـود تـا خطـوط گـاز در آن       مي

هاي متعـدد تلفـن    یك منطقه، شرکدهرگاه در (. همچنین Brown, 2004جاسازي شود )
هاي اختصاصي و تجهیزات خاص خود وجود داشته باشـد، ایـن تاسیسـات تكـراري      با شبكه
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پرهزینــه اســد و در ایــن وضــعید، تعــداد زیــاد بنگــاه ناموجــه خواهــد بــود کــه در نهایــد 
 (.161: 1380نارضایتي شهروندان را در پي خواهد داشد )توکلي، 

 
 گری  تنظیم تمایز ابزارهای -4-3
گـري   پـذیر بـا تنظـیم    هاي حقوق رقابد مورد اسـتفاده در بازارهـاي رقابـد    ترین تفاوت مهم

 ناپذیر عبارتند از: بخشي در بازارهاي رقابد
دهـد، امـا بـه دلیـل      پذیر هستند، دولد اقدامات مهمي را انجام مي هایي که رقابد در بخش -الف

هـا نهادهـایي را   ازد. به عبارت بهتر، دولد در این بخشپرد بازار به فعالید مي  ضرورت در حاشیه
را رف  کند. بنابراین، دولد به هـیچ   1ها بتواند شكسد بازار کند تا از طریس آن ایجاد یا تقوید مي

خواهد در این بازارها جایگزین رقابد شود. به دیگـر سـخن، در بازارهـایي کـه رقابـد      وجه نمي
ید، رفتار و عملكرد بنگاه تحد فشار فرآینـد رقـابتي هـداید    آ به عنوان یك قاعده به حساب مي

سـازد، بـه    شود و دولد نیز از طریس سازوکار حقوق رقابد که اعمال غیررقابتي را ممنوع مـي  مي
 (.Kahn, 1988: 115پردازد ) تقوید نهاد بازار مي
اصــلي   هــاي مطــرح شــده ایــن اســد کــه وظیفــه گــري بخشــي، علــد کنتــرل در تنظــیم

گري، فراهم آوردن جانشین و جایگزیني بـراي رقابـد در انحصـارهاي طبیعـي اسـد       تنظیم
(Ogus, 1994: 5  از آنجایي که رفتار انحصارهاي طبیعي با اهداف کالن اقتصادي نظیر .)

اقتصـادي همسـو نیسـد، دولـد بـا اسـتفاده از         کننده و آزادي فعالید کارایي، رفاه مصرف
گـذاري، سـطح    هایي نظیر قیمـد  ها )با استفاده از شیوه بنگاهگري در جهد تغییر رفتار  تنظیم

گري بخشي از مداخالت دولد اسد کـه بـراي    کند. در نتیجه، تنظیم تولید و...( مداخله مي
گیـرد )الیحـه قـانون     جلوگیري از سوءاسـتفاده از قـدرت بـازاري انحصـارگر صـورت مـي      

 (.1384رقابد، 
کـه بـراي   کنـد   مداخله مي 2موال به صورت پیشینيحقوق رقابد در بازارهاي رقابتي مع -ب

شود بهترین فعاالن بازار با بهترین قیمد و کیفید  کننده اسد و باعث مي حماید از مصرف
دهـد   این امر نشان مـي دارد.  3بیشتر حالد پسیني ،گري بخشي که تنظیم  در حالي باقي بمانند

                                                                                                                   
1- Market Failure 
2- Ex Post Regualtion 
3- Ex Ante Regulation 
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گـري   سـد و الزم اسـد تـا تنظـیم    که ابزار حقوق رقابد در قالب نظـارت پیشـیني کـافي نی   
بخشي در قالب نظارت پسیني با توجه به قواعد از پیش تعیـین شـده نیـز بـه فعالیـد بپـردازد       

(Harker,2006: 2). 
کنـد   مدت در بازارهاي رقابتي مداخلـه مـي   حقوق رقابد به صورت موردي و در کوتاه -ج

زماني بلندمـدت    ر بازهگري بخشي در یك صنعد به صورت مستمر و د در حالي که تنظیم
هـاي حقـوق رقابـد بـه عنـوان ابـزار        تفـاوت ( 2جـدول ) در  .(Dunne, 2015: 41اسـد ) 
گـري در   گـري بخشـي بـه عنـوان ابـزار تنظـیم       پـذیر و تنظـیم   گري در بازارهاي رقابد تنظیم

 ناپذیر به صورت خالصه آمده اسد.  بازاهاي رقابد
 

 گری بخشی های حقوق رقابت و تنظیم تفاوت -(2جدول )
 گری ابزار تنظیم              

 ها ویژگی
 گری بخشی ناپذیر: تنظیم بازارهای رقابت پذیر: حقوق رقابت بازاهای رقابت

 جایگزین رقابت تسهیل رقابت کارکرد
 پسینی پیشینی نوع مداخله
 مستمر و بلندمدت موردی و کوتاه مدت مدت زمان

 های پژوهش ماخذ: یافته

 
 گری نظیمشکست ت -4-4
دولـد را مطـرح   « 4گـري  شكسـد تنظـیم  »، 3و اسـتیگلر  2از سـوي پـازنر  « 1نظریه تصرف«  ارائه
یـاد کـرد.    تصرف  گري دولد با عنوان نظریه خود از رویكرد تنظیم  در مقاله 5. پازنرساخد
صـنعتي را  گري بخشـي،   از طریس ابزار تنظیمکه قرار اسد  دولتي کند تصرف بیان مينظریه 
 ند، خواه به صورت طراحي شده، خواه به صورت طراحي نشده، توس  آن صـنعد تنظیم ک
 .دهد رفاه اجتماعي افزایش مي به جاي سود صنعد را گري، یعني تنظیم شود، مي «تصرف»

گـري از طریـس نظریـه تصـرف      استیگلر با در نظر گرفتن دو فرض به تبیین شكسـد تنظـیم  
منبـ  اصـلي دولـد      ، ن اسد که قدرت سـرکوب نخستین فرض در تحلیل استیگلر ای .پرداخد

                                                                                                                   
1- Capture Theory 
2- Posner 
3- Stigler 
4- Regulatory Failure 
5- Posner 
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نفعي که بتواند دولد را به عدم استفاده از قدرت سـرکوب در راسـتاي منـاف      . گروه ذي اسد
. فرض بعـدي ایـن اسـد کـه عوامـل بـه طـور         یابد  دسد مي ،خود متقاعد کند به افزایش سود

نتیجه این دو فـرض ایـن اسـد    . کنندگزینند که میزان سود را بیشتر  هایي را برمي منطقي کنش
سـازي درآمـد    نفعي اسد که در پي بیشینه هاي ذي در واکنش به تقاضاي گروهگري  که تنظیم
، ثـروت را از سـایر    نفعي با توسل بـه مقـررات و بـه دسـد دولـد      یعني گروه ذي ،خود هستند
 .(31-32: 1389فر،  کند )هادي ميهاي جامعه به سوي خود باز توزی   بخش

فـرض بـر ایـن اسـد کـه       »دهـد:   خود به خوبي این نكته را شرح مـي  (12: 1971) راستیگل
انـد و بـه صـورت عقالنـي بـه کـار گرفتـه         هاي سیاسي به صـورت عقالنـي طراحـي شـده     نظام
 «.   هاي اعااي جامعه هستند شوند یعني ابزارهاي مناسبي براي تحقس خواسد مي

گري منتفي نشـد و تنهـا ترکیـب    ، تنظیم«گريشكسد تنظیم»شدن موضوع با مطرح
گري  افراد موثر در امر تنظیم  گري تغییر کرد. به عبارت بهتر، دامنه بازیگران در امر تنظیم

گسترش یافد و از حیث بازیگران این عرصه، افزون بر حاور بخش خصوصـي )اعـم از   
نظـیم شهروندان و نهادهاي غیر دولتي صنفي و...(، حاـور دولـد و اجـزاي آن در امـر ت    

مجریـه دسـتخوش تحـول جـدي       مستقل از قوه  گري نیز با ایجاد نهادهاي عمومي و اداره
 (.635: 1393شد )یاوري، 

 

 ونقل ریلی گری در فرآیند تجدید ساختار صنعت حملجایگاه تنظیم -5 
شـود   ریزي شـده اطـالق مـي    اي از اقدامات متوالي و برنامه فرایند تجدید ساختار به مجموعه

آن، یك صنعد یا بنگاه متـولي بـه شـرای  فعالیـد انحصـاري و عمومـا بـا مالكیـد         که در 
دولتي به یك صنعد یا چنـد بنگـاه متعـدد بـا شـرای  فعالیـد رقـابتي و عمومـا بـا مالكیـد           

ونقـل   اي مانند حمل این فرآیند در صنای  شبكه(. 67: 1390شود )نیلي،  خصوصي تبدیل مي
 مجزاسـازي،   -1  ري بـه ترتیـب نیازمنـد چهـار مرحلـه:     پـذی  ریلي بـه منظـور افـزایش رقابـد    

اسـد کـه در همـه     2خصوصـي  انتقال مالكید به بخـش  -4و  1آزادسازي-3گري،  تنظیم -2

                                                                                                                   
1- Liberalization 
2- Privatization 
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عنـوان مرحلـه    بـه  1هـاي موفـس، عمومـا مجزاسـازي     مطالعات صورت گرفتـه و مـرور تجربـه   
ر قلمـداد شـده اسـد و    عنوان مرحله پایاني فرآیند تجدید سـاختا  آغازین و انتقال مالكید به

  .(Heinkel, 1996)رود  شمار مي ترین عناصر تجدید ساختار به گري از کلیدي تنظیم
اي، همـواره بـه    ونقل ریلي در ادبیات اقتصـادي ماننـد دیگـر صـنای  شـبكه      صنعد حمل
هـا در بسـیاري از    هاي داراي انحصار طبیعـي قلمـداد شـده و طـي سـال      عنوان یكي از بخش
، ایـن  هـاي اخیـر   رت انحصاري در اختیار دولد قرار داشته اسد، اما در سالکشورها به صو

صنعد نیز مورد تجدید ساختار قرار گرفته اسد، زیرا به تدریج این فرضیه مطـرح شـد کـه    
اي ادغام شده عمودي بـه طـور کلـي داراي ویژگـي انحصـار طبیعـي نیسـتند و         صنای  شبكه
 هستند. پذیر هاي این صنای  رقابد برخي از بخش

هـاي اقتصـادي    هاي متمایزي هستند که ویژگـي  به عبارت بهتر، این صنای  شامل فعالید
متفاوتي از کامال رقابتي تا درجاتي از انحصار را دارا هستند. بنابراین، موضوع مجزاسازي به 

دهد که در  ( نشان مي3جدول )عنوان اولین مرحله تجدید ساختار در این صنای  مطرح شد. 
هــاي  اي، انحصــار طبیعــي وجــود دارد، از ایــن رو بخــش هــاي صــنای  شــبكه بخــشبرخــي 
 اند. آن مشخص شده« ناپذیر رقابد»هاي  و بخش« پذیر رقابد»

 
 ناپذیر در صنایع گاز و برق پذیر و رقابت های رقابت تفکیک بخش -(3جدول )

 ناپذیر بخش رقابت پذیر بخش رقابت صنعت

 فروشی، بازاریابی و فروش تولید انرژی، خرده یع محلیانتقال برق فشار قوی، توز برق
 تولید، ذخیره، فروش انتقال گاز فشار قوی، توزیع محلی گاز

 375:  1394ماخذ: ابراهیمی،        

 
ونقـل ریلـي، کشـورهایي     به منظور بهبود و افزایش کارایي صـنعد حمـل   1980از دهه  

س مجزاسازي در این صنعد کردند. به طور کلي، اقدام به توسعه رقابد و ایجاد بازار از طری
آیـد کـه بـر اسـاس نمـودار       شمار مي برداري دو عنصر اصلي این صنعد به و بهره  زیرساخد

 ( تا قبل از مجزاسازي تمام این صنعد به صورت یكپارچه در انحصار دولد بوده اسد.1)

 

                                                                                                                   
اختصاص یافته اسد، اما به دلیل ارتباط بسـیار نزدیـك مراحـل مجزاسـازي و     « گري تنظیم»هر چند موضوع مقاله به  -1

 نیز پرداخته خواهد شد.  « مجزاسازي»گري به یكدیگر در فرآیند تجدید ساختار به تبیین مرحله  تنظیم
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 ونقل ریلي یكپارچگي در صنعد حمل -(1نمودار )
 

 
 
 

هیای  ترین مولفه در مجزاسازی بخشسی آزاد به شبکه ریلی، مهمدستر -5-1
 ناپذیرپذیر از رقابترقابت

ورود بـه ایـن     ونقـل ریلـي، داوطلبـان بـالقوه     اي بودن صنعد حمـل  با توجه به ویژگي شبكه
هایي که رقبا  هاي ضروري دارند. تسهیالت و زیرساخد بازار، نیاز به دسترسي به زیرساخد

کننـدگان برسـانند،    توانند خدمات مورد نیاز خود را بـه مصـرف   ها نمي به آنبدون دسترسي 
ــد )جعفــري چالشــتري،  « 1تســهیالت ضــروري» ــام دارن ــه 81: 1394ن ــه ب (. دسترســي آزادان

آیـد و در   شـمار مـي   به« تسهیالت ضروري»ترین  اي این صنای  از جمله مهم هاي شبكه بخش
  شـود تـا متصـدي شـبكه از ارائـه      سبب مي« 2سل سوء استفاده از موقعید م»غیر این صورت 

خدمد با قیمد منطقي خودداري کننـد و یـا آن را مشـروط بـه شـرای  غیرمتعـارف کنـد.        
بنابراین امروزه خودداري از دسترسي آزاد به شبكه ریلي بـه عنـوان یـك رفتـار ضـدرقابتي      

معاهـده   82اده قـانون شـرمن آمریكـا و مـ     2رود و ایـن موضـوع در مـاده     شـمار مـي   ذاتي به
 .(Kotlowski, 2007: 102)اتحادیه اروپا مورد تاکید قرار گرفته اسد 

ونقل ریلي، شبكه ریلي به دلیل ویژگـي انحصـار    (، در صنعد حمل2با توجه به نمودار )
ناپـذیري از   رود کـه رقابـد   شـمار مـي   این صنعد به« تسهیالت ضروري»ترین  طبیعي از مهم
بـردري از طریـس    سد. با مجزاسازي این بخش از بخش بهـره هاي خاص این بخش ا ویژگي

بـردار   هاي بهره توان سازوکاري را ایجاد کرد که شرکد اصل دسترسي آزادانه به شبكه، مي

                                                                                                                   
1- Essential Facilities Doctrine 
2- Abuse of Dominant Position 

 زیرساخت

 

برداریبهره  

ونقل ریلی حمل  

 دولت
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هـاي ایـن    هاي دولتـي نیـز بـه ایـن صـنعد وارد شـده و از زیرسـاخد        جز شرکد دیگري به
 ند.پذیري این صنعد را ارتقا ده صنعد استفاده کرده و رقابد

 

 ونقل ریلی جایگاه دسترسی آزاد به شبکه در مجزاسازی صنعت حمل -(2نمودار )

 
 

 ای ها در صنایع شبکه دسترسی آزاد به شبکه  فلسفه -5-2
هاي الزم احدا  خطوط ریلي از یـك سـو،    گذاري مورد نیاز براي ایجاد زیرساخد سرمایه

ــه ــل مســتلزم هزین ــه  هــاي قاب ــوجهي اســد و از ســوي دیگــر، ب ــودن  اختصاصــي   واســطه ت  ب
گذاري قابلیـد اسـتفاده بـراي     ناپذیر اسد. به عبارت دیگر، چنین سرمایه برگشد 1ها دارایي

هاي مازاد بر نیاز ایجاد نشـود   صنای  دیگر را ندارد. بنابراین، نخسد الزم اسد تا زیرساخد
نــد از چنــین پــذیر نیــز بتوان هــاي رقابــد و دوم اینكـه قــوانیني وضــ  شــود تــا مالكــان بخـش  

ها، اشـاره بـه همـین موضـوع دارد.      مند شوند که دسترسي آزاد به شبكه هایي بهره زیرساخد

                                                                                                                   
1- Asset Specificity 

هاي یك فعالید اقتصادي تنها با صـرف هزینـه   ها و سرمایهبودن دارایي آن اسد که در یك مبادله، دارایيمنظور از اختصاصي
هـاي  گیرند. به همین جهد، هر چه میـزان وابسـتگي دارایـي   توانند مجدد در سایر مبادالت اقتصادي مورد استفاده قرار باالیي مي

شـود. ایـن   یك شرکد به مبادله مشخصي افزایش یابد، ساختار مبادالت به سمد رابطه بلندمدت و ادغـام عمـودي متمایـل مـي    
ص، آالت بـه یـك صـنعد خـا    تواند اشكال مختلفي از قبیـل محـدود بـودن تكنیكـي اسـتفاده از ماشـین      ها ميتخصیص دارایي

وابستگي دانش انساني به یك فعالید اقتصادي مشخص، وابستگي مكاني دو نوع فعالید مشخص نظیـر ضـرورت مجـاورت راه   
آهن در کنار معادن، اهمید یافتن یك برند خاص و در نهایـد بـاال بـودن امكـان توقـف و مصـادره یـك فعالیـد مشـخص را          

هـا تنهـا عامـل انگیزشـي     صلي انتخاب کنشگران خواهد بود، بنابراین قیمدها تداوم مبادله عامل اشود که در تمامي آنشامل مي
 . (Williamson, 2005 :8-9)در این نوع مبادالت نخواهند بود

صنعت 

یکپارچه 

حمل و 

نقل 

 ریلی

شبکه »زیرساخت 

«ریلی

اریبردهای بهرهشرکتدسترسی آزاد به   

پذیر:ابزار حقوق رقابترقابت  

 مجزاسازی

گری بخشیناپذیر: ابزار تنظیمرقابت  
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اینكه چرا دسترسي انحصاري در مقابل دسترسـي آزادانـه موجـب ناکـارایي       در ادامه فلسفه
 (Roberts, 2014: 51)شود در دو دلیل عمده بیان شده اسد:  مي

 

 1تکثیر -الف
هاي مورد نیاز احدا  کند در این صورت ریسـك   بازار، خود زیرساخد اگر هر فعال موثر
ونقـل ریلـي بـه     جا کـه بخـش حمـل    هاي جدید به وجود خواهد آمد تا آن تكثیر زیرساخد

 عنوان یك کل، اشباع خواهد شد که در نتیجه کارایي کمتري را به دنبال خواهد داشد. 
 

 2خروج از بازار -ب
هـاي خاصـي از    ته باشند کـه خواهـان مشـارکد در بخـش    ممكن اسد اشخاصي وجود داش

هـاي مربـوط بـه ایـن      زیرسـاخد   ونقل ریلي باشند، اما قادر نیستند تا از پ  هزینه بازار حمل
صنعد برآیند. در این صورت، به دلیل فقدان چارچوب قانوني الزم براي دسترسي آزاد بـه  

 ند شد.شبكه، این افراد از مشارکد در این صنعد محروم خواه
توانـد نقـش    دهـد، مـي   گري که مرحله دوم از فرآیند تجدید ساختار را تشكیل مي تنظیم
هـاي   اینكـه بخـش    اي ایفا کند، زیرا به محـض  بدیلي را در تداوم مجزاسازي صنای  شبكه بي
گري مـورد نظـارت    ناپذیر تفكیك شدند، باید از طریس ابزارهاي تنظیم پذیر از رقابد رقابد

وجـود خاصـید     ونقل ریلي، بخش زیرساخد به واسطه گیرند. در صنعد حمل مستمر قرار
زنـد از طریـس ابـزار     ناپـذیري ایـن بخـش را رقـم مـي      اي و انحصار طبیعـي کـه رقابـد    شبكه
بـردار   هـاي بهـره   گیرد. در مقابل این بخش، شـرکد  گري بخشي مورد کنترل قرار مي تنظیم
ابـزار حقـوق رقابـد      ا تشكیل دهنـد بـه واسـطه   پذیر این صنعد ر رقابد  ترین بخش که مهم

 شود. ها از این طریس مقابله مي نظارت شده و با رفتارهاي ضدرقابتي آن
گـري  هاي مجزاسازي و تنظـیم توان یكي از بهترین نمونهنقل ریلي در ژاپن را ميو حمل

ــه گونــه  بــه حســاب آورد، زیــرا راه هــاي  اي طراحــي شــد کــه بخــش آهــن ژاپــن از ابتــدا ب
پـذیر بـه بخـش     هـاي رقابـد   هاي خطوط ریلي به دولد و بخش ناپذیر آن مانند شبكه رقابد

خصوصي واگذار شد. پ  از مجزاسازي نیز این صنعد مورد نظـارت مسـتمر دولـد قـرار     

                                                                                                                   
1- Proliferation  
2- Market Exclusion 
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گرفد. اقدامات دولد در راستاي اجبار بخش خصوصي به افزایش ضریب ایمني، منجر بـه  
این، مـواردي نظیـر بهبـود اطـالع رسـاني و خـدمات،       کاهش تعداد تصادفات شد. عالوه بر 

بخشي و همچنین افزایش تعـداد   کاهش زمان مسافرت با استفاده از قطارهاي جدید، سرعد
سـازي   توان از پیامـدهاي مثبـد خصوصـي    حرکد قطارها به منظور اجتناب از ازدحام را مي

، 1و دیگـران  فـن وایزشـكر  )شـمار آورد   هاي پیوسته دولد به نظارت  آهن ژاپن به واسطه راه
1386 :169-72.) 

توان بـه عـدم موفقیـد ایـن      آهن در ژاپن، مي موفس تجدید ساختار راه  در مقابل نمونه
آهـن   قبـل از تجدیـد سـاختار، راه    اشـاره کـرد.   1992آهن انگستان در سال  فرآیند در راه

ود و توسـ   بـ  انحصار عموديشد که داراي  اداره مي 2توس  شرکد دولتي بریتیش ریل
، قـانون  1992شد و تحد نظارت وزارت راه بـود تـا اینكـه در سـال      دولد تامین مالي مي

آهن مسیر تجدید ساختار در ایـن صـنعد را همـوار سـاخد. آنچـه در ایـن فرآینـد از         راه
این   تنها انتقال مالكید به عنوان آخرین حلقه اهمید بسزایي برخوردار اسد این اسد که

گـري در نظـر گرفتـه     جه قرار گرفد بدون اینكه ابتدا مجزاسازي و تنظیمفرآیند مورد تو
3آهن، اجازه داد تا شرکد ریـل تـر    شود. به همین خاطر قانون راه

بـه یكـي از مالكـان     
آهـن ملـي و    هـاي راه  ناپذیر نظیـر زیرسـاخد   هاي رقابد جدید بدل شد و مسئولید بخش

به دلیـل عـدم نظـارت کـافي از سـوي دولـد،       عهده گیرد. این شرکد نیز  ها را به ایستگاه
گـذاري جهـد    هاي مورد نیـاز را فـراهم کنـد و همچنـین بـه سـرمایه       نتوانسد زیرساخد

هـاي   گذاري بـراي زیرسـاخد   افزایش ضریب ایمني، همد نگماشد. شكسد در سرمایه
خدمات با کیفید پایین منجر شد که در نهاید تصادفات خونباري را رقـم    جدید به ارائه

ونقـل ریلـي بـه     زد و چند نفر جان خود را از دسد دادند. عالوه بر این، رقابـد در حمـل  
سازي نتوانسد قیمد بلید را کاهش دهد. در واق ، قیمد بلید قطار در  خصوصي  واسطه

ها در اروپاسد و به نسبد قیمد بلید اتوبوس و هواپیما، مسافرت با  بریتانیا جزء باالترین
 (.8-164شود )همان:  تمام مي تر قطار بسیار گران
پـردازد کـه از    گر در برخي کشـورهاي منتخـب مـي    ( به معرفي نهادهاي تنظیم4جدول )

کنند دسترسـي آزادانـه و منصـفانه بـه شـبكه ریلـي        گري بخشي، تالش مي طریس ابزار تنظیم
                                                                                                                   
1- Von Weizsäcker, Young and Fingre 
2- British Rail 
3- Rail Track 
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ــه    ــس تعرف ــن مهــم از طری ــن جــدول، ای ــراهم شــود. براســاس ای گــذاري مناســب و وضــ    ف
 آید. اي ایمني به وجود مياستانداره
 

 ونقل ریلی در برخی کشورهای منتخب گرِ صنعت حمل نهادهای تنظیم  -(4جدول )
گر مربوط به امور اقتصادی  نهاد تنظیم کشور

 گذاری و ...( )قیمت
 گر مربوط به امور ایمنی و استاندارد نهاد تنظیم

 2 (STBنی )ونقل زمی هیات حمل 1(FRAاداره امور ریلی فدرال ) آمریکا
 4(EPSFمقام ملی امنیت ) 3 (ARAFهای ریلی ) رگوالتور فعالیت فرانسه
 6 (EBAمقام فدرال ریلی ) 5 (FNAآژانس شبکه فدرال ) آلمان
 (FTRAونقل ریلی ) آژانس فدرال حمل 7 (FTRAونقل ریلی ) آژانس فدرال حمل روسیه

 (CNRT)  ونقل گذاری حمل کمیسیون ملی مقررات 8 (CNRTونقل ) گذاری حمل کمیسیون ملی مقررات آرژانتین

 4: 1393منبع: اردبیلی و شاکری، 

 
 ونقل ریلی ایران گری در صنعت حملارزیابی تنظیم -6

هـاي   اي ایـن صـنعد، تمـام فعالیـد     ویژگي شبكه  آهن به واسطه در ایران شرکد دولتي راه
ر، توسـعه و نگهـداري خطـوط و    ونقل ریلي از جمله حمل بار و مسـاف  مربوط به حوزه حمل

ها را براساس قانون به صورت انحصاري در اختیار داشد. فرآیند تجدید ساختار بـه   ایستگاه
پذیري در این صنعد همانند دیگر کشورها در ایران نیـز مـورد توجـه     منظور افزایش رقابد
و بـا هـدف حمایـد از حاـور بخـش خصوصـي در و افـزایش         1384قرار گرفد. در سال 

در مجل  شوراي اسالمي تصـویب  « ونقل ریلي قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل»قابد، ر
آهن جمهـوري اسـالمي و در راس آن هیـات     شد. بر اساس این قانون، مقرر شد شرکد راه

تـرین وظـایف ایـن نهـاد      گـر را در ایـن صـنعد ایفـا کننـد. مهـم       مدیره شرکد، نقش تنظیم
 ( آمده اسد.5گر در جدول ) تنظیم

                                                                                                                   
1- Federal Railroad Administration 
2- Surface Transportation Board 
3- Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires 
4- Autorité française de sécurité ferroviaire 
5- Federal Network Agency 
6- Eisenbahn-Bundesamt 
7- Federal Railway Transport Agency 
8- Comisión Nacional de Regulación de Transporte 

https://www.stb.dot.gov/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDy8G47JXMAhUpD5oKHQJ5CdEQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.securite-ferroviaire.fr%2F&usg=AFQjCNFeH4bQB7fVsL1AmegHUXBZpn7xVw&sig2=SthAQGPAUKeKYV77ii5mag&bvm=bv.119745492,d.bGs
http://www.cnrt.gob.ar/
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 ونقل ریلی ایران گر در صنعت حمل ترین وظایف نهاد تنظیم مهم -(5جدول )
 مستند قانونی گر آهن ج.ا.ا به عنوان نهاد تنظیم ترین وظایف شرکت راه مهم

 قانون دسترسی آزاد به شبکه« 3»ماده  برداران ریزی، هدایت و کنترل سیر و حرکت ناوگان بهره برنامه
های  عالم شده توسط شرکتتصویت بهای بلیط مسافری ا

 حمل مستقل
 قانون دسترسی آزاد به شبکه« 9»ماده 

 گذار صدور مجوز اموال برای سرمایه
قانون  130و  28نامه اجرایی مواد  آیین« 5»ماده 

 برنامه سوم توسعه اقتصادی
 قانون دسترسی آزاد به شبکه« 2»ماده  های فنی ایمنی سیر و حرکت شرایط و دستورالعمل

 وین حقوق رقابتیتد
قانون  130و  28نامه اجرایی مواد  آیین« 5»ماده 

 برنامه سوم توسعه اقتصادی
تعیین مقررات و استانداردهای تولید، واردات و تعمیر و 

 نگهداری ناوگان
 قانون دسترسی آزاد به شبکه« 4»ماده 

 آزاد به شبکهقانون دسترسی « 3»ماده  برداران ایجاد شرایط منصفانه در دسترسی بهره
پیشنهاد تعرفه دسترسی توسط هیأت مدیره به وزیر راه جهت 

 تصویب
 قانون دسترسی آزاد به شبکه« 6»ماده 

 
هر چند بر اساس قانون دسترسي آزاد به شـبكه حمـل ونقـل ریلـي، اجـازه ورود بخـش       
سـد  رغیردولتي به این صنعد داده شده و مجزاسازي را تسهیل کرده اسد، امـا بـه نظـر مـي    

گـر در ایـن صـنعد بـا      آهن جمهـوري اسـالمي ایـران بـه عنـوان نهـاد تنظـیم       که شرکد راه
ترین آن، عـدم اسـتقالل اسـد، مواجـه اسـد کـه همـین معاـل،          هاي جدي که مهم چالش
براسـاس اساسـنامه شـرکد     در این صـنعد شـده اسـد، زیـرا    « گري شكسد تنظیم»موجب 
ــات   راه ــوري اســالمي ایران،اعاــاي هی ــن جمه ــ آه ــهم ــر    دیره ب ــ  وزی ــتقیم توس ــور مس ط
هـا اختیـار کامـل دارد و در     شـوند و وزیـر در عـزل و انتصـاب آن     وشهرسازي تعیین مـي  راه

 ها وجود ندارد.  گونه ضوابطي براي عزل و نصب آن مقررات موجود نیز هیچ
مدیره در خصوص صدور تعرفه و مجـوز   همچنین بر اساس قانون، تمام تصمیمات هیات

وترابـري اسـد کـه ایـن امـر وابسـتگي هرچـه بیشـتر نهـاد           به تصویب وزیر راهصدور منوط 
آن اسـد کـه   رسـد   کند. آنچه روشن به نظـر مـي   گر به الیه سیاسي کشور را بیشتر مي تنظیم

در بـه طـور عمـده    قـرار دارد و  گـر   نهاد تنظیمتصمیمات اساسي و کالن خارج از اختیارات 
 ها اشاره شده اسد. آن ( به6وزیر اسد که در جدول )اختیار 
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 ونقل ریلی گری حمل وشهرسازی در تنظیم مستندهای قانونی دخالت وزیر راه -(6جدول )
 مستند قانونی موارد دخالت وزیر راه و شهرسازی

 نامه نظام تامین و تعیین قیمت کاال تصویب« 1»تبصره ذیل ماده  ونقل گذاری خدمات حمل قیمت
 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی« 1»ماده « 1»بصره ت تدوین مشخصات فنی ناوگان

 نامه اجرایی تعیین سهم بهینه بخش غیردولتی آیین« 11»ماده  ها صدور اسناد ریلی و نظارت بر آن
ونقل  های حمل نامه حدود مسئولیت شرکت تصویب آیین

 ایفای آن  در مقابل صاحبان کاال و نحوه
 بکه ریلیقانون دسترسی آزاد به ش« 8»ماده 

مدیریت عالی ترافیک شبکه، ایمنی سیر و حرکت، اعطای 
برداری و  های ریلی، بهره مجوزهای احداث زیرساخت

 های ریلی گذاری در زیربخش سرمایه
 نامه اجرایی تعیین سهم بهینه بخش غیردولتی آیین« 11»ماده 

 
کشـورهاي   هاي پیشین مورد اشاره قرار گرفـد، امـروزه در  گونه که در بخشهمان
گـري را از   افراد دخیل در امـر تنظـیم    ، دامنه«گريشكسد تنظیم»یافته براي رف  توسعه

گـر بـه صـورت نهادهـاي      اند و نهادهاي تنظیم تر کرده کارگزاران دولتي بسیار گسترده
اي و بــا مشــارکد نهادهــاي مــدني   مســتقل از قــوه مجریــه و در قالــب نهادهــاي فراقــوه

 اند. تخصصي درآمده
مقـام فـدرال ریلـي بـه عنـوان نهـاد       ( در آلمـان کـه   4به عنوان مثال، بـر اسـاس جـدول )   

آهـن،   نظارت بر سـاخد راه آید و وظایفي از قبیل  شمار مي گر ایمني در این صنعد به تنظیم
ها، صدور مجوزهاي الزم  نظارت بر خطوط، تدوین استانداردهاي ایمني و فني و اجراي آن

آمیـز از شـبكه خطـوط را برعهـده دارد از      ل و استفاده غیرتبعیضونق هاي حمل براي شرکد
هـاي دولـد،    گر در آلمان، طي رایزني نهادهاي تنظیماستقالل برخوردار اسد. به طور کلي 

هاي مطرح در این رشـته برگزیـده و    هاي محلي و از میان شخصید پارلمان فدرال و پارلمان
راي مهار آزمندي دولد پ  از صدور حكـم  شوند، اما ب به حكم ریی  جمهور انتخاب مي
ها را ندارد. برکناري مدیران این  جمهور نیز اختیار برکناري آن مدیران این نهاد، خود ریی 

ــخد   ــد س ــاري وزراي دول ــا از برکن ــاري آن  نهاده ــد. برکن ــر اس ــد   ت ــوال نیازمن ــا، معم ه
موقعیـد قاضـي   هاي خاص اسد. موقعید مدیران چنین نهادهایي تا حدودي شبیه  استیااح

اسد که باید شرای  استقاللي بـراي صـدور راي مسـتقل فـراهم باشـد. بنـابراین، تمـام ایـن         
هـا بـه حـداقل برسـد      فرآیندهاي خاص به جهد ایـن اسـد کـه امكـان اعمـال فشـار بـر آن       

 (.97: 1382)آخوندي، 
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ونقل ریلی است. هر چنـد،   گري در صنعت حمل هاي تنظیم کاري از دیگر چالش موازي

آهـن جمهـوري اسـالمی     شـرکت راه   گري بر عهـده  هاي تنظیم فعالیت  ر اساس قانون عمدهب

گري در این صنعت  ایران است، اما نهادهاي دیگري نظیر کمیسیون عالی سوانح نیز به تنظیم

هـا در   هـایی از آن  هـا بـا یکـدیگر تـداخل دارد کـه نمونـه       پردازند که برخی وظایف آن می

  ) آمده است.7جدول (

  

  ونقل ریلی ایران گر در صنعت حمل تداخل وظایف نهادهاي تنظیم -)7(جدول 

  
  آهن  شرکت راه

  جمهوري اسالمی ایران
  وزیر راه و ترابري

هاي  کمیسیون عالی/کمیسیون

  جلوگیري از سوانح

    اساسنامه شرکت 6ماده   استانداردگذاري
هاي  آیین نامه اجرایی کمیسیون

  جلوگیري از سوانح

ه شکایت رسیدگی ب

  مشتریان
  

بر اساس وظایف 

  نظارتی وزارتخانه 

هاي  نامه اجرایی کمیسیون آیین 1ماده 

  جلوگیري از سوانح

تهیه دستورالعمل و 

  ها رویه

 2اساسنامه شرکت و ماده  6ماده 

قانون دسترسی آزاد به شبکه 

  ونقل ریلی حمل

  
نامه اجرایی  آیین 5ماده  7تبصره 

  وانحهاي جلوگیري از س کمیسیون

  وضع جرایم
قانون دسترسی آزاد  2ماده  1تبصره 

  ونقل ریلی به شبکه حمل
  

نامه اجرایی  آیین 1بند الف ماده 

  هاي جلوگیري از سوانح کمیسیون

 
گـري در صـنعت    هـاي تنظـیم   وکار مناسب بـراي پاسـخگویی از دیگـر چـالش     نبود ساز

مـدیره   گـر (هیـات   نهـاد تنظـیم  آیـد. بـه علـت انتخـاب اعضـاي       شمار می ونقلی ایران به حمل

آهن) توسط وزیر و همچنین عدم وجود چـارچوب مشخصـی بـراي عـزل و نصـب ایـن        راه

تصـمیمات نهـاد    لـذا  اسـت و  گود فقـط در برابـر نهـاد سیاسـی پاسـخ     افراد، در عمل این نها

جاي بازیگران فعال در این صنعت است. همچنـین   گر در جهت منافع سیاسی کشور به تنظیم

گـري نیسـت و تنهـا     ارشناسی غیرسیاسی بـاالتري نـاظر بـر عملکـرد نهـاد تنظـیم      هیچ نهاد ک

مجلس شوراي اسالمی به صورت غیرمستقیم بر عملکرد این نهاد نظارت دارد. بـا توجـه بـه    

گـر سـکوت کـرده اسـت، ایـن امـر        گیري نهاد تنظـیم  اینکه قانون درخصوص نحوه تصمیم

براي   پذیرد و به همین دلیل ضمانت قانونی میمدیره صورت  نامه داخلی هیات براساس آیین

هاي بازار وجـود نـدارد، بنـابراین     تامین نظرات بازار و استفاده از نظرات کارشناسی و تجربه

  گري در این صنعت مرتفع شود.  هاي تنظیم باید تدابیري اندیشده شود تا چالش
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اردادن کشـورهاي  گر در کشورهاي در حـال توسـعه بـا الگـو قـر      طراحي نهادهاي تنظیم
رو اسد  هاي زیادي روبه ها و دشواري پیشرو در این زمینه نظیر آمریكا و فرانسه با پیچیدگي

(Gray, 1998 and Noll, 2000       مشـكل اصـلي در الگـو قـراردادن چنـین کشـورهایي .)
گِر تخصصـي و مـدني، آن اسـد کـه در اکثـر قریـب بـه اتفـاق          براي تدوین نهادهاي تنظیم

اي طوالني در اتكا به اقتصـاد بـازار داشـته و داراي نهادهـاي      اقتصادهایي سابقه موارد، چنین
مقابــل، کشــورهاي در حــال توســعه از   یافتــه مــرتب  بــا آن هســتند. در نقطــه قــانوني توســعه

  گر ناکارآمـد، عـدم وجـود سـازوکار مناسـب و سـاختاریافته       مشكالتي نظیر نهادهاي تنظیم
فنـي پـایین و سیسـتم      اداري، تجربـه   د قانون، فسـاد گسـترده  ، نبود حاکمی1نظارت و کنترل

 (.Laffont, 1996برند ) حسابرسي و مالیاتي ضعیف رنج مي
هـاي مـرتب     خصـوص وزارتخانـه   بسیاري از نهادهاي دولتي در این قبیل کشـورها، بـه  

 گر مسـتقل از قـوه مجریـه    اي به تفویض اختیارات خود به نهادهاي تنظیم آمادگي و عالقه
تـرین   آمیـز نظریـه تصـرف، یكـي از مهـم      ندارند، حال آنكه بر اساس پیامـدهاي مخـاطره  

هـاي   بـودن آن از دولـد و کنتـرل    گر در هـر کشـور، مسـتقل     هاي نهادهاي تنظیم ویژگي
 سیاسي اسد. 

در این کشورها وجود دارد، این اسد که تشكیالت سـازماني   مشكل دیگري که عموما
هـا فقـ  بـه منظـور دسـتیابي بـه        با ویژگي انحصـار طبیعـي در آن   اي بسیاري از صنای  شبكه

هـا بـه    اند بـه طـوري کـه بسـیاري از آن     اهداف سیاسي و نه حل مشكالت بازار طراحي شده
اداري درآمده و تنها به  -منصبان سیاسي نف  یا صاحب هاي ذي عنوان ابزاري در دسد گروه

 (.Guasch and Hahn 1999جویي آنان تبدیل شده اسد ) محلي براي راند
 
 گیرینتیجه -7

دولد در این مقاله با توجه بـه شكسـد     گري دولد به عنوان یكي از مصادیس مداخلهتنظیم
پـذیر و بازارهـاي رقابـد   گـري در بازارهـاي رقابـد   ها بـراي تنظـیم  بازار مطرح شد. دولد

هـاي  راسـتاي کاسـتي  کند. حقوق عمـومي رقابـد در    ناپذیراز ابزارهاي متفاوتي استفاده مي
در گیـرد در حـالي کـه    پذیر مورد اسـتقاده قـرار مـي   حقوق خصوصي براي بازارهاي رقابد

                                                                                                                   
1- Check and Balance  
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ناپـذیر بـه دالیـل    پذیر، حقوق رقابد قابل اعمال اسد. در بازارهاي رقابـد  بازارهاي رقابد
مختلفي از جمله وجود انحصار طبیعي و کاالهـاي عمـومي، قواعـد حقـوق عمـومي رقابـد       

پـذیر نیسـتند. بـه عبـارت     تنظیم و دستیابي به اهدافي نظیـر اهـداف بازارهـاي رقابـد    قادر به 
شود، بنابراین باید این بخش از اقتصاد ها اجرا نميبخش دیگر، حقوق رقابد معموال در این

گري اقتصادي بخشي به عنوان ابزارهـاي حقـوقي خـاص و داراي ویژگـي     را از طریس تنظیم
  .حقوق عمومي، کنترل کرد

ونقـل ریلـي    گـري در صـنعد حمـل    در بخش دیگري از مقاله، جایگاه ابزارهـاي تنظـیم  
هـاي   هاي پژوهش نشان داد که این صنعد به دلیـل ویژگـي   مورد بررسي قرار گرفد و یافته

هـاي   خاص آن نظیر انحصار طبیعي، ماهید چند محصولي فعالید، نقش خـاص زیرسـاخد  
ها، موجب شـده بـود تـا     مواجه اسد و همین ویژگيریلي و اثرات خارجي با شكسد بازار 

این فرضیه مطرح شد  ها قرار گیرد تا اینكه این صنعد به صورت انحصاري در اختیار دولد
اي ادغام شده عمودي به طور کلي داراي ویژگي انحصـار طبیعـي نیسـتند و     که صنای  شبكه
هـا بایـد از طریـس     بخـش  پـذیر هسـتند کـه هرکـدام از     هاي این صنای  رقابد برخي از بخش
بخش زیرساخد بـه   گري مختص به خود مورد نظارت و کنترل قرار گیرند. ابزارهاي تنظیم

گري بخشي مـورد   اي و انحصار طبیعي باید از طریس ابزار تنظیم وجود خاصید شبكه  واسطه
 پـذیر ایـن   رقابـد   تـرین بخـش   بـردار کـه مهـم    هاي بهره کنترل قرار گیرد. در مقابل، شرکد
 ابزار حقوق رقابد نظارت شوند.  صنعد را تشكیل دهند باید به واسطه

هـاي   بـه منظـور مجزاسـازي بخـش     1384به موجب همـین تفكـر در ایـران نیـز در سـال      
ونقل ریلي به تصـویب رسـید    ناپذیر، قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل پذیر از رقابد رقابد

مـدیره شـرکد بـه     و در راس آن هیـات آهن جمهـوري اسـالمي    و بر اساس آن، شرکد راه
گر این صنعد شناخته شد. هرچند بر اساس این قانون، اجـازه ورود بخـش    عنوان نهاد تنظیم

هاي جدي  گر با چالش غیردولتي به این صنعد داده شد، اما این شرکد به عنوان نهاد تنظیم
اري مواجـه اسـد   کـ  از قبیل عدم استقالل، نبود سازوکار مناسب براي پاسخگویي و مـوازي 

 گري در این صنعد اسد. دهنده کیفید پایین تنظیم که نشان
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