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Monopoly 

انحصار بیانگر حالتی است که در آن کـاال یـا خـدمتی تنهـا 
شود و براي کاالي تولیدي بنگـاه توسط یک بنگاه عرضه می

، 1389نیز جانشین نزدیکی وجـود نـدارد (فرجـی دیزجـی، 
عنوان مثال شرکت ملی گاز تنها عرضـه کننـده ). به419ص. 

گـاز در ایـران  گاز طبیعی در داخل کشور است، پـس بـازار
 انحصار کامل فروش است.

که انحصارگر رقیب نزدیکی در بازار نـدارد، در ازآنجایی 
غیاب دخالت دولت، انحصارگر آزاد اسـت کـه هـر قیمتـی 

کند کـه قیمتی وضع می براي محصولش وضع کند و معموالً
). Eatwell, 1988, P. 39بیشترین سود ممکن نصیبش شود (

تواند قیمت محصولش را کنتـرل  یهرچند یک انحصارگر م
کند، اما از آنجا که با افزایش قیمت مقدار تقاضاي محصـول 

تواند به طـور نامحـدود یابد، سود انحصارگر نمیکاهش می
افزایش یابد. صرف انحصارگر بودن یک بنگاه باعث پرسـود 

هایی که بـا رقابـت مواجـه بودن آن بنگاه در مقایسه با بنگاه
، مثالً ممکن است بازاري به قـدري کوچـک شودهستند نمی

باشد که به سختی از حضور یک بنگاه نیز حمایت کنـد امـا 
هاي رقـابتی اگر در عمل بنگاهی انحصاري پرسودتر از بنگاه

هاي دیگـر وارد بـازار باشد اقتصاددانان انتظار دارند که بنگاه
شوند تا مقداري از سود اضافی را نصـیب خـود کننـد مگـر 

هـاي مانعی براي این امر وجود داشته باشد. اگـر بنگاهاینکه 
رقیب بتوانند به میزان کـافی وارد بـازار شـوند رقابـت آنهـا 

دهــد و قــدرت انحصــاري را حــذف قیمــت را کــاهش می
کند، اما این کار همیشه امکـان نـدارد و انحصـار ممکـن می

 است به دالیل زیر در یک صنعت ایجاد شود.
 

 عوامل ایجاد انحصار
اگـر سـطح  هاي درونـی ناشـی از مقیـاس:وجود صـرفه

محصول متناظر با قسمت نزولی منحنی هزینه متوسـط یـک 
اي باشـد کـه بتوانـد تقاضـاي کـل بـازار آن بنگاه به انـدازه

نمایـد،  تـأمینمحصول را در یک قیمـت سـودآور تولیـد و 
ــراي انحصــار طبیعــی در آن محصــول، ایجــاد می گــردد. (ب

 دخل انحصارطبیعی مراجعه شود.)توضیح بیشتر به م
گاهی وجود  هاي تولیدي:در اختیار داشتن انحصاري نهاده

وجـود آمـدن ه تواند باعث بـهاي تولید، میانحصار در نهاده
رتیب که اگر یک بنگاه تانحصار در بازار کاال نیز بشود. بدین

صورت انحصاري به منابع مورد نیاز بـراي تولیـد تولیدي، به
توانـد دسترسی داشته باشد، همین تولید کننـده مییک کاال، 

ن کاالي مورد نظر را تولید کـرده و بـه آصورت انحصاري به
). مثالً مالکیـت 103، ص. 1386بازار عرضه نماید (شاکري، 

تواند بـراي بنگـاه اسـتخراج کننـده آن معـدن یک معدن می
 قدرت انحصاري ایجاد کند.
ها بنابر مصالحی بـا لتگاهی دو اعطاي امتیاز توسط دولت:

در  دهنـد. مـثالًتصویب قوانین اجازه ورود به صنعتی را نمی
ایران بـازار تولیـد نفـت در انحصـار دولـت اسـت و علـت 

 وجودي این انحصار، قوانین دولتی است.
اختراع، ابداع و پیشرو بودن یک بنگـاه در  حق ثبت اختراع:

در این  یک فناوري هم ممکن است باعث انحصار شود زیرا
اینکـه  داند و یـاحالت شیوه تولید کاال را فقط یک بنگاه می

مخترع با ثبت اختراع خود و براساس قوانین تا مدت معینـی 
شـود مانع استفاده سایرین از نتایج اختراع و ابـداع خـود می

)Mankiw, 2008, P.313.( 
 

 مقدار، قیمت و سود انحصارگر
کـردن سـودش در بنگاه انحصارگر فـروش، بـراي حـداکثر 

کند که هزینه نهایی تولیـد محصـول مسـاوي جایی تولید می
درآمد نهایی محصول باشد. چون انحصارگر با تابع تقاضـاي 

انحصـارگر تـابعی  نزولی بازار مواجه است، لذا درآمد نهایی
باشد و درآمد نهایی فروش کمتـر از نزولی از سطح تولید می

محصـول کمتـر از قیمت محصول است، لـذا میـزان عرضـه 
حالت رقابتی است و قیمت محصول باالتر از قیمت رقـابتی 

باشد. انحصارگر فروش قیمت محصول را بر روي منحنی می
 کند.تقاضاي بازار تعیین می
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 قدرت انحصاري (شاخص لرنر)
کند کمتر هاي کاالیی که انحصارگر عرضه میهرچه جانشین

ن مثـال شـرکت عنواباشد قدرت انحصارگر بیشتر اسـت. بـه
آهـن تنهـا برق تنها فروشـنده بـرق در کشـور و شـرکت راه

قطـار در  ۀوسـیلونقـل مسـافر بـهمات حملکننده خدعرضه
کشور است؛ یعنی هـر دو انحصـارگر هسـتند ولـی قـدرت 
انحصاري آنها برابر نیست. شرکت بـرق قـدرت انحصـاري 

هـاي بـرق بسـیار کـم و ضـعیف بیشتري دارد، زیرا جانشین
. اگــر شــرکت بــرق، قیمــت بــرق را افــزایش دهــد هســتند
توانند تقاضـاي خـود را خیلـی کـاهش کنندگان نمیمصرف

دهند بنابراین قدرت انحصاري شرکت برق زیاد است. ولـی 
تواند با اتوبوس، هواپیما، تاکسـی جاي قطار میونقل بهحمل

بین شهري و... هم صورت گیرد و تمام این مـوارد جانشـین 
قل با قطار هستند. در صورت افزایش قیمت ونخدمات حمل

هاي قطـار کنندگان به استفاده از جانشـینبلیط قطار، مصرف
 یابد.با قطارکاهش می ونقلحملشوند و تقاضاي ترغیب می

تـر باشـد، هرچه منحنی تقاضا به حالت عمودي نزدیـک 
یعنی کشش قیمتی تقاضاي کاال کمتر باشد، قدرت انحصاري 

بنابراین قدرت انحصـاري بـا کشـش قیمتـی  شود.بیشتر می
ــوري،  ). 372، ص. 1388تقاضــا رابطــه معکــوس دارد (ابون

» شاخص لرنـر«گیري قدرت انحصاري که به شاخص اندازه
 نیز معروف است به صورت زیر تعریف شده است:

 = 1 شاخص لرنر=
P-MR 

 P کشش قیمتی تقاضا

ین شـده یک بنگاه رقابتی محصول خود را به قیمت تعیـ 
کنـد کـه فروشد و میزانی از محصول را تولید میدر بازار می

هزینه نهایی تولید با قیمت محصول برابر باشد. اما یک بنگاه 
انحصــاري قیمتــی بــیش از هزینــه نهــایی بــراي محصــولش 

کند. لذا قدرت بازاري انحصارگر است که نسبت دریافت می
ارگر را تفاوت بین هزینه نهـایی بـا قیمـت محصـول انحصـ

 کند. تعیین می

تواننـد هـاي انحصـاري میچنـد بنگاههر عرضه انحصارگر:
میزان و سطح تولید را از طریق حداکثرسازي تابع سودشـان 
تعیین کنند، اما انحصارگر منحنی عرضه ندارد. زیـرا منحنـی 

هاي ها در قیمتمقادیر مختلف تولید بنگاه ةدهندعرضه نشان
کننـده و ت. ولـی بنگـاه انحصـارگر تنهـا عرضـهمختلف اس

پـذیر تـا در قیمـت بـازار مقـادیر گذار است نه قیمـتقیمت
معنـی کامالً بی سؤالاش را مشخص کند. بنابراین این عرضه

هاي مختلـف است که بپرسیم یک بنگاه انحصارگر در قیمت
کند؟ زیرا بنگاه پس از تعیـین سـطح چه مقدار کاال تولید می

 .Mankiw, 2008, Pکنـد (قیمـت کـاال را تعیـین می تولید،

). در واقع تصمیم انحصارگر در مـورد عرضـه، جـدا از 320
کننـده شـکل تقاضاي بازار نیست. شکل منحنی تقاضا تعیین

منحنی درآمد نهایی است و این منحنـی نیـز در جـاي خـود 
کنـد. در مقدار حداکثر کننده سـود انحصـارگر را تعیـین می

گیري مربوط به عرضه، ارتباطی به منحنی بتی تصمیمبازار رقا
در مـورد بـازار انحصـار صـدق  مسئلهتقاضا ندارد ولی این 

 کند.نمی
 

 تبعیض قیمت
-کننده استکه تنها عرضهازآنجایی -گاهی اوقات انحصارگر

ــه ــا ب ــانی را ب ــاالي یکس ــودش، ک ــزایش دادن س ــور اف منظ
 .Mankiw, 2008, Pرساند (هاي متفاوت به فروش میقیمت

). الزم به ذکر است که هر تفاوت قیمتی، لزوماً به معنـی 326
باشد تفاوت قیمت، زمانی تبعیض قیمـت اسـت تبعیض نمی

دلیل تفاوت در کیفیت کاال و هزینه تولیدي که این تفاوت به
هـاي درجـه یـک و دو را بـه نباشد. مـثالً فروشـنده، پرتقال

این تبعیض قیمت نیست فروشد، ولی هاي متفاوتی میقیمت
زیرا کیفیت و هزینه تولید دو نـوع پرتقـال یکسـان نیسـتند. 

 براي اعمال تبعیض قیمت باید شرایط زیر برقرار باشند:
تواند تبعیض قیمت ایجاد کند کـه انحصـارگر بنگاهی می. 1

گـذاري داشـته باشـد. واال اگـر بوده و بتواند قـدرت قیمـت
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 ض قیمتی اعمال کند.تواند تبعیپذیر باشد نمیقیمت
که افراد و بازارها را از یکدیگر  انحصارگر باید قادر باشد. 2

وجود جدا کند زیرا در غیر این صورت مسئله آبیتراژ کاال بـه
 آید.می
یـک در اي از خریداران کـه هرلف یا دستهخریداران مخت. 3

بازارهاي مجزا قرار دارند، باید از نظر کشش قیمتـی تقاضـا، 
اي داشـته باشـند. البتـه ایـن تفـاوت در ابل مالحظهتفاوت ق

کشش قیمتی تقاضا، ممکـن اسـت ناشـی از تفـاوت سـطح 
درآمد، سلیقه و یا عدم امکان جانشـینی کـاال باشـد (فرجـی 

 ).444، ص. 1389دیزجی، 
منحنـی تقاضـاي یـک  تبعیض قیمت کامل یا درجـه اول:

ثر ازاي هـر سـطحی از مقـدار کـاال، حـداکمصرف کننده، به
ازاي هر واحد بپـردازد، نشـان قیمتی را که حاضر است او به

دهد. اگر تولیدکننده انحصاري، اطالعات کامل راجـع بـه می
کـه طوريکنندگان داشته باشد، بهصرفسالیق و ترجیحات م

کننده، حداکثر قیمتی که او مایل اسـت بپـردازد از هر مصرف
حصــارگر شــود انرا اخـذ نمایــد، در ایـن صــورت گفتـه می

تبعــیض قیمــت درجــه اول را اعمــال کــرده اســت (فرجــی 
). با اعمال تبعیض قیمت نـوع اول 445، ص. 1389دیزجی، 

کنندگان صفر و کـل اضـافه رفـاه نصـیب اضافه رفاه مصرف
ــر انحصــارگر می ــه ه ــن مســئله ک ــدن ای ــی فهمی شــود. ول

کننده چقدر مایل به پرداخت اسـت بسـیار مشـکل و مصرف
 کن است.تقریباً غیر مم

در ایــن حالــت  تبعــیض قیمــت مقــداري یــا درجــه دوم:
فـروش ه براي هر واحد کاالیی که باینکه  جايانحصارگر به

رسد، قیمتـی متفـاوت در نظـر بگیـرد، تبعـیض بـه ایـن می
کند که براي خرید مقادیر مختلفی از کـاال، صورت برقرار می

، ص. 1388هــاي مختلــف پیشــنهاد دهــد (ابونــوري، قیمت
واحـد  5براي  0pواحد اول، قیمت  5). مثالً براي خرید 441

و... . باید توجه کرد که تبعـیض قیمـت  1pخرید دوم قیمت 
باشـد. در تبعـیض تر از تخفیـف میدرجه دوم کمی متفاوت

قیمت درجه دو تخفیف فقط به واحدهاي اضافی خرید داده 
 شود.می

وع در ایـن نـ تبعیض قیمت چند بازاري و یا درجه سـوم:
تبعیض انحصارگر کاالي خـود را در بازارهـاي مختلـف بـه 

رسـاند (فرجـی دیزجـی، فـروش می هاي متفاوت بـهقیمت
ــه اوالً؛ 452، ص. 1389 ــت ک ــار الزم اس ــن ک ــراي ای ). ب
هاي قیمتی بازارهایی که در آن تبعیض قیمتـی اعمـال کشش

 شود متفاوت باشند، ثانیاً؛ امکان آربیتراژ بین بازارها وجودمی
 نداشته باشد.

 
 قانون ضد انحصار 

تواند به دنبال وضع قانون مبنی بـر مجبـور کـردن دولت می
انحصارگر براي تولید در سطح رقـابتی و فـروش محصـول 

، 1386قیمت مساوي هزینه نهایی تولیـد، باشـد (شـاکري، به
این حالـت امکـان دارد انحصـارگر سـودش  ). در123ص. 

بستگی به ساختار هزینه تولید مثبت، منفی و یا صفر باشد و 
ها و تواند با اعمال مالیاتانحصارگر دارد. همچنین دولت می

 یارانه، میزان تولید و قیمت بازار را به سطح رقابتی برساند.
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