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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست-مجله اقتصادی 
  181 - 190 ، صفحات1390 آذر و دی، 10 و 9های  شماره

  
  ای بر اصول سیاست رقابتی مقدمه

  

  1جواهری ییااحمد صدر
  

ها  ایجاد و حفظ فضای رقابت سالم اقتصادی میان بنگاه های مطرح در زمینه نحوه این مطالعه به بررسی نظریه
 سه رویکرد شامل رویکرد ساختاری، رویکرد رفتاری و رویکرد عملکردی مورد بررسی قرار ،این زمینهدر. پردازد یم

توجه دارد در کننده فضای رقابتی  رویکرد ساختاری به عنصر ساختار بازار به عنوان عامل تعیین. گرفته است
رویکرد عملکردی . نماید  زمینه با اهمیت قلمداد میها را در این  رفتار بنگاه موضوع نحوهیکه رویکرد رفتار حالی

در این مطالعه اجزاء اصلی . دهد نیز با تکیه بر ارزیابی عملکرد بازار فضای رقابتی بازار را مورد بررسی قرار می
   .قانون رقابت نیز مورد بررسی قرار گرفته است

  

  .قدرت بازاریقانون رقابت، ساختار بازار، سیاست رقابتی،  : کلیدیهای واژه
  
 مقدمه. 1

. پردازیم فضای رقابتی مؤثر در بازار می های مطرح در زمینه ایجاد و حفظ دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریه
. گیرد بررسی قرار می کننده فضای رقابتی در بازار مورد  مدل مایکل پرتر جهت بیان نیروهای تعیین،سپس

  . گردد شده معرفی می های ارائه اس مدل اجزاء اصلی قانون رقابت براس،در پایان
ها   نظریهبرخی. باشد های اقتصادی می مهم در نظریه دولت در بازار از موضوعات دخالتموضوع 

. دندان  را جایز نمی در بازارکه هیچ دخالتی ای گونه بهدارد   اشارهی بازار برای تخصیص بهینه منابعیبه کارا
ی سازوکار ی اعتقادی به کارا و دولت را جایگزین بازار قلمداد کردههای اقتصادی  از نظریه دیگربرخی

داللت  یافته استعمومیت بیشتری میان اقتصاددانان طی چند دهه گذشته  اما دیدگاهی که ،بازار ندارند
 و هم دخالت دولت در برخی موارد الزم داشته باشدثری ؤ نقش متواند  میهم بازاراین دارد که بر
اساس ضوابط و قوانین معینی بر  دارد که الزم است دولت بر اشاره موضوع دیدگاه به ایناین. باشد می

بسیاری از کشورها به منظور ایجاد و حفظ فضای رقابت سالم  ،از این رو. رت داشته باشدابازار نظ
تصویب و را  2ها قانون رقابت  رفاه آنءکنندگان و ارتقا ها و نیز دفاع از حقوق مصرف اقتصادی میان بنگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  sadraei@shirazu.ac.ir                                                                     .استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز. 1

 

2. Competition Law  
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182  10 و 9های   مجله اقتصادی سال یازدهم شماره           

 که ای گونهطی چند دهه اخیر بسیار زیاد بوده به از این قانون  کشورها استقبال. اند به مورد اجرا گذاشته
 .است  اند افزایش چشمگیری داشته ی که قانون رقابت را به مورد اجرا گذاشتهیطی دو دهه اخیر تعداد کشورها

 .اند کشور خود به مورد اجرا گذاشته قانون رقابت را در)1990 -1999( های بیش از نیمی از این کشورها طی سال
نقش  2(UNCTAD)ملل    و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان1جهانی  بانکهمچونالمللی  نهادهای بین

. اند توسعه برای پذیرش و اجرای چنین قوانینی ایفا نموده ثری در تشویق و تحریک این کشورهای درحالؤم
. اند تا کشورها برای تدوین این قانون از آن استفاده نمایند از قانون رقابت منتشر نمودهی یها این نهادها مدل

 ملل  کنفرانس تجارت و توسعه سازمان. منتشر نمود1999بانک جهانی مدل قانون رقابت خود را در سال 
ت کار آسانی تعریف قانون رقاب.  منتشر نمود2003 آخرین ویرایش قانون رقابت خود را در سال )آنکتاد(

ان را نها و قوانینی که این اطمی یک تعریف ممکن برای آن عبارت است از مجموعه سیاست. باشد نمی
در تعریف .  که برای جامعه مضر باشدای گونه آورد که رقابت در بازار محدود نشده است به  میبوجود

ان را ن و قوانینی که این اطمیها  عبارت است از مجموعه سیاست کهتوان گفت دیگری از قانون رقابت می
  .قتصادی را کاهش دهد که رفاه اای گونه رقابت در بازار محدود نشده به  کهآورد  میوجوده ب

ن اقتصادی است و کننده اقدامات فعاال سیاست رقابتی دو رکن دارد یکی قانون رقابت که تنظیم
، های تجاری، صنعتی امل سیاستکشور ش در زمینه افزایش فضای رقابتی درهای دولت سیاستدیگری 
گذاری مستقیم  کننده سرمایه و سرمایه های تنظیم کنندگان و سیاست سازی، حمایت از مصرف خصوصی
ها در این  آن از موضوعات مهمی است که در ادامه به برخی از دیدگاهؤثر بر رقابت و عوامل م.خارجی

  .کنیم زمینه اشاره می
  

  ثر در بازارؤفظ رقابت مرویکردهای مطرح در زمینه ح. 2
 رفـاه   زیرا رقابت موجب ارتقاء    ،باشد  می ترین اهداف اقتصادی    از جمله مهم   حفظ شرایط رقابتی در بازار    

ثر ؤبه منظور کسب اطمینان از وجود و حفظ رقابت مـ          . گردد کننده و بهبود عملکرد اقتصادی می      مصرف
 .5 و رویکرد عملکردی4 ، رویکرد رفتاری3یسه رویکرد مطرح شده است که عبارتند از رویکرد ساختار

 مینأیک از این رویکردها در حقیقت به یکی از عناصر بازار به عنوان عنصر مهـم جهـت تـ                   طرفداران هر 
کید بر توجه خاص به یکی از این        أیک از این رویکردهای متفاوت با ت      شرایط رقابتی توجه دارند، لذا هر     

 از ایـن رویکردهـا      هریـک . سـازند شرایط رقابتی را در بازار محقـق        نمایند   گانه بازار تالش می    عناصر سه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. World Bank 
2. United Nation Conference on Trade and Development 
3. Structural Approach 
4. Conduct Approach 
5. Performance Approach 
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183  ر اصول سیاست رقابتیای ب مقدمه

 سطح رقابت در بازارهای مختلف قرار  اعمال سیاست جهت حفظ و ارتقاءگیری و تواند مبنای تصمیم می
 سطح رقابت در بازار لفیقی از این رویکردها جهت ارتقاء البته برخی سیاستگذاران ممکن است از ت،گیرد

یک از این رویکردهـا بـا جزئیـات بیـشتر مـورد              هر برای آشنایی بیشتر  در اینجا الزم است     . استفاده نمایند 
  .بررسی قرار گیرد

  

 رویکرد ساختاری. 2-1
، لـذا  ثر در هر بازار تابعی است از سـاختار آن بـازار          ؤاین رویکرد اعتقاد بر این است که میزان رقابت م         در
ثر در آن بـازار     ؤ رقابت م  توان نسبت به وجود و بقاء       د می تری باش  قدر ساختار بازار در وضعیت مناسب     هر

هـای   اساس حداقل تعـداد بنگـاه  تواند بر به منظور تعریف ساختار مناسب استانداردهایی می  . امیدوارتر بود 
 هیچ بنگـاهی نبایـد سـهم بـازاری          ،به عنوان مثال  . یک معین شود  در بازار و حداکثر سهم بازاری هر      فعال  

مایـد  ننمین أچنانچه ساختار بازاری این استانداردهای تعریف شده را تـ . صد داشته باشدبیش از دوازده در  
ایـن رویکـرد بـا دو       . نمایددولت الزم است جهت تغییر ساختار آن بازار به سوی آن استانداردها دخالت              

گیری آنها   هها ممکن است مانع بهر     ایراد اول آنکه محدود نمودن سهم بازار بنگاه       .  است مواجهانتقاد مهم   
های بزرگ برای تجزیه و محدود نمودن اندازه  های مقیاس گردد و دومین ایراد آنکه اجبار بنگاه از صرفه

  . مخربی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشدآثاررشد آنها ممکن است 
  

 رویکرد رفتاری. 2-2
 رقابت مؤثر در سبت به وجود و بقاءها ن توان با کنترل رفتار بنگاه در این رویکرد اعتقاد بر این است که می

شـود و چنانچـه بنگـاهی از         ها تعریـف مـی     در این رویکرد قواعد رفتاری بنگاه     . بازار کسب اطمینان نمود   
ایـن  . رعایت این قواعد عدول نماید دولت الزم است آن بنگاه را مجبـور بـه تبعیـت از آن قواعـد نمایـد                      

چنانچـه رفتـار بنگـاهی بـه طـور واقعـی یـا بـالقوه اثـر                  تواند به این صـورت تعریـف شـود کـه             قواعد می 
 متوقف نمودن این    برایها در بازار داشته باشد، دولت الزم است          کننده بر آزادی عمل سایر بنگاه      محدود

این رویکرد نسبت به اندازه بنگاه و سهم بازار آن حساس نیست و اجازه . رفتار بنگاه در بازار دخالت کند
های بزرگ باید توجـه داشـته         اما بنگاه  ،مند گردند  های مقیاس بهره   ه طور کامل از صرفه    ها ب  دهد بنگاه  می

گونه رفتار ها هر باشند که رفتار آنها تحت نظارت دقیق و مستمر دولت است زیرا به دلیل بزرگی این بنگاه
رقابتی  کر است رفتار غیرالزم به ذ. ها داشته باشد  مخرب وسیعی بر سایر بنگاهآثارتواند  رقابتی آنها می غیر
ثیر أسـاختار بـازار نیـز تـ       ر بـازار بر   هـای فعـال د      مثال ازطریق کاهش تعداد بنگاه     به عنوان تواند   ها می  بنگاه

 آن است که فاقد عمومیت است بدان معنا که اقامه شده استایراد مهمی که به این رویکرد وارد . بگذارد
مربوط به آن بنگاه کـه اثبـات آن نیـز بـه راحتـی ممکـن                 دعوا علیه هر بنگاه بر یک سری دعاوی خاص          
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184  10 و 9های   مجله اقتصادی سال یازدهم شماره           

 برای کاهش این مشکل الزم است قوانینی تصویب گردد تا به دقت رفتـار رقـابتی از                  .، مبتنی است  نیست
ای بـرای ایجـاد و حفـظ          گـسترده  صـورت این رویکرد در دنیای امروز بـه        . غیررقابتی قابل تفکیک باشد   

که موارد استفاده از رویکرد سـاختاری بـسیار          گیرد در حالی   فاده قرار می  رقابت مؤثر در بازارها مورد است     
  .محدودتر است

  

 لکردیرویکرد عم. 2-3
 اتخاذ تصمیم برای دخالت و یا عدم دخالت دولت برای ایجاد و             برایطرفداران این رویکرد اعتقاد دارند      

  بـرای هـای متنـوعی   مـالک .  گیرد کافی است عملکرد بازار مورد بررسی قرار ؤثر در بازار  حفظ رقابت م  
. وری، اشتغال و پیـشرفت فنـی   کارایی، سودآمانندتواند مورد استفاده قرار گیرد    بررسی عملکرد بازار می   

 دولت جهـت    اساس یک یا چند مالک منتخب برای دولت مطلوب نباشد، طبیعتاً          هرگاه عملکرد بازار بر   
 ،به عبارت دیگر  . رت نیازی به دخالت دولت نخواهد بود      صو کند ودر غیر این    اصالح عملکرد بازار دخالت می    

 . مالک قضاوت برای لزوم کنترل و تنظیم بازار عملکرد بازار است نه ساختار و یـا رفتـار                  در این رویکرد  
 در ادبیـات اقتـصادی مطـرح شـده اسـت، نظریـه           فضای رقابتی ثر بر   ؤنظریه دیگری که در زمینه عوامل م      

  .پردازیم در ادامه به شرح آن میباشد که   می1مایکل پورتر
  
  مدل مایکل پرتر. 3
. ها مطرح گردید ثر بر شدت رقابت میان بنگاهؤهای مختلفی در زمینه عوامل م های قبل دیدگاه بخش  در

توان به دیدگاه یکی از  ثر بر آن میؤ فضای رقابتی در بازار و عوامل مخصوصدر ادامه بحث در
این اقتصاددان تالش نمود تا شرایط مساعد برای حاکمیت . ر نیز اشاره نموداقتصاددانان به نام مایکل پرت

 در آن بازار را معرفی های حاضر فضای رقابتی در یک بازار و نیز عوامل اثرگذار بر سودآوری بنگاه
 وجود فضای رقابتی در یک بازار به وجود و میزان شدت پنج نیرو ،رترواساس دیدگاه مایکل پبر. نماید
  :این پنج نیرو عبارتند از. ته استوابس

  

 های جدید به بازار تهدید ورود بنگاه 

هـای جدیـد بـه بـازار         کننده میـزان تهدیـد ورود بنگـاه         موانع ورود به بازار عامل اصلی تعیین       ءاقمیزان ارت 
 ای گونـه  مواجه باشند به  طلب ورود به بازار با موانع ورود سخت و متعددی           های داو   چنانچه بنگاه . باشد می

هـای حاضـر در بـازار از سـوی           تـوان گفـت بنگـاه      که امر ورود به بازار برای آنها بسیار دشوار باشـد مـی            
رود   لذا با استفاده از این حاشیه امـن انتظـار مـی            ،گردند طور جدی تهدید نمی    های داوطلب ورود به    بنگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Michael Porter 
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185  ر اصول سیاست رقابتیای ب مقدمه

لـذا فـضای رقـابتی     ،نحصار روی آورندهای حاضر در بازار به رفتارهای مبتنی بر همکاری و ایجاد ا           بنگاه
های   که بنگاهای گونه موانع ورود کم باشد به اما اگر ارتقاء.  وجود خواهد داشتها  میان این بنگاهضعیفی

های حاضر در بازار در مواجه با این تهدید      جدید بتوانند با مشاهده سود اقتصادی به بازار وارد شوند بنگاه          
توانند فاصله زیادی    های حاضر در بازار نمی      بنگاه ، مثال به عنوان . بتی خواهند بود  مجبور به اتخاذ رفتار رقا    

های جدید بـه بـازار    تواند موجب ورود بنگاه   زیرا این امر می    ،میان قیمت و هزینه نهایی تولید داشته باشند       
جاد کند و سودآوری    های حاضر در بازار ای     رود این تهدید فضای رقابتی را میان بنگاه        لذا انتظار می  . شود

  .ها را کاهش دهد این بنگاه
   

 فشار محصوالت جانشین 

های حاضر در بازار زیاد  یک از بنگاه برای محصول تولید شده از سوی هرچنانچه تعداد کاالهای جانشین
ها قدرت کمتـری بـرای اعمـال سیاسـت افـزایش سـود اقتـصادی             یک از این بنگاه   رود هر   باشد انتظار می  
 هر قدر تعداد کاالهای جانشین محصول تولیدی بنگاه بیـشتر باشـد و امکـان                ،در حقیقت . خواهند داشت 

کنندگان آسانتر باشد کشش قیمتی تقاضا برای محصول بنگـاه افـزایش             دسترسی به آنها نیز برای مصرف     
کـاهش  . گـردد   قیمتی تقاضا موجب کاهش قدرت بـازاری بنگـاه مـی           یابد که این افزایش در کشش      می

کلی افزایش طور تر شدن پیش رود لذا به گردد رفتار بنگاه به سمت رقابتی قدرت بازاری بنگاه موجب می 
تعداد کاالهای جانشین و سهولت دسترسی به آنها عاملی بـسیار مهـم در حاکمیـت فـضای رقـابتی و نیـز             

  .رود ا به شمار میه کاهش سودآوری بنگاه
 

 زنی خریداران قدرت چانه 

سـود    بر تواند بر قیمت محصول، کیفیت آن و نهایتاً        زنی خریداران محصول در بازار می      میزان قدرت چانه  
باشـند انتظـار     زنـی مـی    هایی که خریداران دارای قدرت زیادی برای چانـه         در بازار . ها اثرگذار باشد   بنگاه
  .مند باشند ها از سود اقتصادی ناچیزی بهره به رقابتی نزدیک باشد و بنگاهها  رود رفتار بنگاه می
 

 کنندگان زنی عرضه قدرت چانه 

هـای حاضـر در بـازار        های تولید را بـه بنگـاه       هایی هستند که نهاده    کنندگان بنگاه  اینجا منظور از عرضه   در
هـای   رود بنگاه  ولید بیشتر باشد انتظار می    های ت  کننده نهاده  های عرضه  قدر تعداد بنگاه  هر. نمایند  عرضه می 

قیمت و با کیفیت مناسـب برخـوردار         های تولید ارزان   مین نهاده أحاضر در بازار از قدرت بیشتری جهت ت       
  .مند گردند توانند از سودآوری بیشتری نیز بهره ها می  لذا در نهایت این بنگاه،باشند
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 های حاضر در بازار ت میان بنگاهشدت رقاب 

های حاضر در بازار ممکن است در تعامل با یکدیگر رفتار رقابتی و یا همکاری و تبانی را در پـیش                      بنگاه
 .هـای حاضـر در بـازار دارد        وابستگی زیادی به تعداد بنگاه    ) رقابت یا همکاری  (انتخاب نوع رفتار    . گیرند
 و کاهش رقابت بـا یکـدیگر بیـشتر       باشد تمایل برای همکاری    ها کم     در بازارهایی که تعداد بنگاه     معموالً

ها  ها با یکدیگر عاملی مهم در تعیین میزان شدت رقابت بنگاه حال نوع تعامل بنگاهدرهر. گردد مشاهده می
 .باشد ها می با یکدیگر و نیز میزان سودآوری بنگاه

تر  سی دقیقثر بر فضای رقابتی در بازار به بررؤها در زمینه عوامل م پس از آشنایی با برخی دیدگاه
 یک رکن مهم از سیاست رقابتی قانون پیش از این اشاره شدطور که  همان. پردازیم سیاست رقابتی می

ترین قانون در  تراست معروف است و قدیمیشور آمریکا با نام قانون ضدقانون رقابت در ک. رقابت است
 تاریخچه تحوالت این قانون در در ادامه بحث ابتدا مروری بر. رود شکل مدرن و امروزی آن به شمار می

  .دهیم کشور آمریکا خواهیم داشت سپس این قانون را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می
  

  ساختار قانون رقابت . 4
 در تمام قوانین رقابت به این  لذا معموالً،آید استاندارد بوده برخی موضوعات که در قانون رقابت می

، تعیین قلمرو قانون و تعاریف آن، بیان هدف قانون وعات عبارتند ازاین موض. شود موضوعات توجه می
 ها و اخطارها کنترل،استفاده از موقعیت تسلط بر بازار موضوع سوء، مجاز یین اقدامات و توافقات غیرتع

 .ها با یکدیگر برای ادغام بنگاه

. گری باشدیک از موارد ذکر شده در هر قانون ممکن است متفاوت با دی هرخصوصبحث در 
گسترده و بنیادی در مورد هریک از این  جهانی بحث نظر بانک موردقانون رقابتمدل  در ، مثالعنوان به

 آمریکا، کانادا و فرانسه مانندیافته  در این قانون به تجربه برخی کشورهای توسعه. شده استآورده موارد 
 تجربه تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعهنظر آنکتاد به قانون رقابت موردمدل اما در  ،توجه شده است
  :پردازیم  می اصلیدر این بخش به شرح هریک از این پنج موضوع. توجه شده است

  

 هدف قانون رقابت 

 :گردد عبارتند از  در قوانین رقابت به آنها اشاره میبرخی اهدافی که معموالً

کنندگان و  ها شامل مصرف طح رفاه گروهدهنده س شاخص رفاه اجتماعی نشان:  رفاه اجتماعیءارتقا -
  .باشد کنندگان می تولید
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 کنندگان  که منجر به کاهش رفاه مصرفموارد اقداماتیاگرچه در اغلب : کنندگان  مصرفه رفاءارتقا -
 ممکن است این  لذا، نیستبه این صورتگردد اما همیشه  گردد موجب کاهش رفاه اجتماعی نیز می می

  .اه اجتماعی مطرح گردد رفءجای ارتقاه هدف ب
  .شود  در قوانین رقابت به آن توجه میاین هدف نیز معموالً: های کوچک دفاع از بنگاه -
کنندگان و رقبا  برخی قوانین رقابت به رعایت و گسترش انصاف در رفتار با مصرف: گسترش انصاف -

  . نمایند توجه می
 . گردد ن رقابت به عنوان یک هدف مشاهده میزیست گاهی در قوانی حفاظت از محیط: زیست حفاظت از محیط -

ی اقتصادی و آزادی اقتصادی نیز ممکن است به عنوان هدف قانون یاهداف دیگری نیز مانند کارا
  . شده استارائه کشور 23اهداف ذکر شده در قانون رقابت ) 1(در جدول . مطرح گردد

  
   اهداف اعالم شده در قانون رقابت چند کشور منتخب.1جدول 

  

جلوگیری از اقدامات    رقابتءارتقا  نام کشور
رفاه   آزادی اقتصادی  ی اقتصادییکارا  کننده کسب و کار محدود

  کنندگان مصرف
 X  X   X  الجزایر
 X       X  ارمنستان
     X   X  کانادا

     X   X  دانمارک
       X X  استونی
   X   X    گابن
 X X   X X  هند

     X   X  مجارستان
       X X  مغولستان

     X   X  ژنرو
 X X   X    پاناما
 X     X    پرو
     X X    روسیه
   X     X  اسپانیا
         X  سوئد
       X X  سوئیس
   X   X X  آمریکا
 X       X  تایوان
   X X   X  تونس
       X    اکراین
 X   X X X  ونزوئال
 X  X X   X  زامبیا
  8  6  10  11  17  جمع

Source: Paul C. & et al (2007), P. 33.  
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 رقابت بیشترین فراوانی را در قانون رقابت این ء ارتقا،گردد که در جدول مالحظه میطور  همان
کننده کسب  موارد دیگر شامل جلوگیری از اقدامات محدود. باشد کشورها به عنوان هدف قانون دارا می

 ،قیقتحدر. های بعدی قرار دارند کنندگان در رتبه ی اقتصادی، آزادی اقتصادی و رفاه مصرفیوکار،کارا
  .اند مورد بیشترین فراوانی را به عنوان هدف قانون رقابت در این کشورها به خود اختصاص داده این پنج

  

 قلمرو قانون رقابت 

مشمول ) شامل افراد حقوقی و حقیقی(ی یها گردد که چه نهاد تعیین میافراد قلمرو قانون رقابت بخش در 
 اقتصادی تعیین نبخش دایره شمول قانون برای فعاالاین  در ،به عبارت دیگر. گردند معین میقانون این 
 در مدلی از قانون رقابت ، مثالبه عنوان .گردد  از قانون نیز در آن اشاره میهمچنین موارد استثنا گردد می

شده است اقدامات دولت و نمایندگان مرتبط با دولت از شمول این قانون پیشنهاد  آنکتاد که توسط
  .ه استخارج شناخته شد

  

 مجاز اقدامات و توافقات غیر 

 ندگردند عبارت  در قوانین رقابت به عنوان اقدامات و توافقات غیرمجاز معرفی میبرخی موارد که معموالً
ی و یحسب مناطق جغرافیاتقسیم بر( ها   تثبیت قیمت، تثبیت و تعیین میزان تولید، تقسیم بازار میان بنگاهاز

  .بانی در انجام مزایده یا مناقصهو ت) شامل امتناع از خرید یا فروش( امله ، امتناع از مع)مشتریان
 

 ستفاده از موقعیت تسلط بر بازارا سوء 

استفاده  اساس تعریف زمانی سوء بر کهفتتوان گ استفاده از موقعیت تسلط بر بازار می در مورد سوء
طور معناداری ه  اقدامی انجام دهد که بدهد که بنگاه مسلط در بازار از موقعیت تسلط بر بازار رخ می

 یکی تعریف ، مورد توجه قرار گیردامر دو  استدر اینجا الزم. موجب کاهش رقابت در بازار گردد
استفاده از موقعیت تسلط بر بازار به عنوان مصداق سوءموقعیت تسلط بر بازار و دیگری اقداماتی که 

  .شناخته شده است
  

 ادغام 

ها   ادغام موجب کاهش تعداد بنگاهچون کنترل آن در قانون رقابت باید گفت که  ادغام وخصوصدر 
 لذا ، از ادغام بیشتر استپیشها  تک بنگاه گردد و سهم بازار بنگاه جدید از سهم بازار تک در بازار می

اضر های ح  بنگاهادغام ممکن است موجب ظهور بنگاه مسلط بر بازار گردد یا موجب افزایش قدرت بازاری
کنندگان  تواند به زیان مصرف بازاری یا کسب موقعیت تسلط بر بازار می افزایش قدرت.  گردددر بازار

 . گردد از ظهور چنین وضعیتی جلوگیریگردد تا  معموالً تالش میقانون رقابتدر تدوین . باشد
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