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 ٍیا سًد اس دست رفتٍ( رفاٌ اس دست رفت( 

 ٍرا تاال تثزدافزاد خذیذ  َای يريد اوحصارگز ممکه است َشیى. 

 یک خاوثٍ .1
 چىذ خاوثٍ .2

 مًسسات ظذ اوحصار  

  ٍای،  تعزفٍ تستٍ اس لثیل گذاری َای لیمت ريشاس ؼزیك خذب سًد اس دست رفت
 غیزخؽی ي استفادٌ اس تثعیط لیمت دي لسمتی، لسمتی،

 ي کاَص َشیىٍ يريد ي خزيج کىتزل میشان تًلیذ 

 اوحصار ؼثیعی  

 )مالکیت معىًی )لاوًن ي التصاد 

 کاالهای عمومی:

  ٍتاثیز استفادٌ یک وفز مصزف دیگزان را تحت "در مًرد کاالَایی ک
کٍ  است عمًمیاس کاالی  حذاکثز استفادٌاوتخاب فزدی  "لزار ومیذَذ

کٍ َیچ کس  خًاَذ ضذ مىدز تٍ واتًدی آن کاالی عمًمی تٍ وحًی
 .وتًاوذ اس آن استفادٌ کىذ

 ٌريیٍ، اسدحام  َا در اثز استفادٌ تی آلًدگی تیص اس اوذاسٌ ًَا، واتًدی چزاگا
مذیزیت ای َمسایگان اس وتایح عذم ي ایداد مشاحمت تیص اس اوذاسٌ تز

 تُیىٍ کاالَای عمًمی است.

 )دادن تمام حمًق تٍ یک ؼزف ي ایداد تاسار تزای کاالَای عمًمی )لعیٍ کًس 

 ( یا ایداد مىاؼك  َا دریافت عًارض در تشرگزاٌخصًصی کزدن تا حذ امکان
 (محافظت ضذٌ

 اختماعی  -سیاستُای التصادی 

o  ي اعالن عمًمی وام  فظ محیػ سیستحتعزیف خزیمٍ تزای خاؼیان
 )التصاد محیػ سیست( مدزمان

o  َىدارَای اختماعی )تخصیص چزاگاٌ تزای ريستاییان کٍ اس مذتُا پیص
 ضکل گزفتٍ ي تُیىٍ اختماعی ویش است(

o ... 

  عذم امکان خصًصی کزدن در تمام ایه
مًارد، در وتیدٍ در مًاردی تایذ معیار 

 ساسی کزد: مىافع اختماعی را ضثیٍ

 امىیت ملی 

  (سالمتتُذاضت عمًمی )التصاد 

 ریش  َا تزين آثار َىزی کٍ استفادٌ اس آن
دارد اما َیچ کس خًد را مکلف مثثت 

 داوذ )التصاد َىز( تٍ حمایت اس آن ومی

 ... 

 اطالعات ناقص:

  تاسار تزای "تٍ دلیل عذم يخًد اؼالعات کامل )مثال عذم تطکیل تاسار
 ("لیمًَا

  کیفیت کار کارکىان مًخة خًاَذ ضذ کٍ ویزيَای خًب تًدن وامطخص
 استخذام وطًوذ.

  واآگاَی اس مًفمیت یا ضکستی کٍ َىًس رخ وذادٌ است ممکه است مىدز
 گزدد.تًسػ افزاد ریسک گزیش ت یتٍ عذم فعال

 (لاوًن ي التصاد) َای ظماوت ي گاراوتی َاتعزیف امکان فسك لزارداد 

  متخصصان تذين کىتزل تیص اس اوذاسٌ  تٍ "طزيغ غیز م"پزداخت دستمشدَای
ویزيی کار + لزاردادَای چىذسالٍ ي اتمام پذیز تزای ایداد اوگیشٌ تا تعزیف 

 تمذیذ لزاردادمعیارَایی تزای 

 دَی کیفیت تاال )تاساریاتی( لیمت تاالتز تزای عالمت 

 ای َ تًاوىذ تحمل کىىذ ي یا ضزکت کٍ ریسک تیطتزی را می َای تیمٍ ضزکت
َای  تاعث ريوك فعالیت َا ي پزيصٌ افزاد کزدن ي یا تعمیه تا تیمٍ خؽز پذیز تشرگتز

 .ضًوذ ریسکی می

  َزچىذ تا تعزیف لزاردادَای مىاسة ي
تًان  رفع مطکالت اؼالعات والص می

َای تسیاری را عملیاتی ومًد  پتاوسیل
َمٍ مطکل تًان ثاتت کزد کٍ  اما می

ر حالت تًان د اؼالعات والص را ومی
 کلی تزؼزف ومًد )لعایای واممکىیت(

 شکاف درآمدی باال:

  ،گاَی ايلات مکاویشم اس آوداکٍ تخصیص کارا لشيماً عادالوٍ ویست
 .ضًد تاسار تاعث فمز ضذیذ تععی الطار می

 ي مًاد غذایی َا ماوىذ آمًسش ي تُذاضت تًخٍ تٍ حمًق ايلیٍ ي ؼثیعی اوسان 

 َا( اوتمالی )ي وٍ دخالت در مکاویشم لیمت  داختَای تًسیعی اس ؼزیك پز سیاست 
 َای رضذ تلىذمذت ممکه است  سیاست

مًخة افشایص ضکاف درآمذی در کًتاٌ 
 مذت گزدد. )التصاد تًسعٍ(

 ریشی مًسسٍ عالی آمًسش ي پضيَص مذیزیت ي تزوامٍ
 ( 1392-93التصاد مذیزیت )

 علی مشیکی



 


