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  چكيده
 اول اسـت،  اهميـت  حـائز  جهـت  دو از بـرق  بازار جمله از بازاري هر در ها بنگاه ادغام بررسي

 گونـه  هـر  از يـا  بـود،  هـا  نيروگـاه  ادغـام  گيـري  شـكل  عدم دنبال  به بايد برق صنعت در آيا كه اين
 شـود،  مـي  كـارايي  افـزايش  به منجر خصوصي هاي بنگاه سود حداكثرسازي ةنتيج در كه ادغامي

 ايـن  اش دغدغـه  لـذا  و پرداختـه  مسئله به بازار بر نظارت نهاد ديدگاه از تحقيق اين. شود استقبال
 قـدرت  اعمـال  شـرايط  بنابراين و شده برق بازار تمركز افزايش به منجر ادغامي موارد چه كه است
راي  بـازار  ةكنند تنظيم نهاد حال هر در ؟كند مي ايجاد را بالقوه بازار  ةآينـد  وضـعيت  تـشخيص  ـب
  . دكن اقدام آن تشخيص براي و بوده حساس موارد اين به نسبت بايستي بازار

 حـدود  به ،مربوطه هاي شاخص نيروگاهي، واحدهاي ادغام اثر در دهد مي نشان تحقيق نتايج
 شـده  ادغـام  نيروگـاه  ظرفيت در محدوديتي هيچ اگر. كنند مي عدول ها آن از يا و نزديك ،آستانه
 بـيش  CR4 و HHI شـاخص  زمان هم تغيير به منجر كه ادغامي موارد تعداد باشد، نداشته وجود

 مگـاواتي  2000 محـدوديت  كه هنگامي و بوده مورد 111 شوند، مي شده تعيين آستانه حدود از
 افـزايش  را بـازار  تمركـز  كـه  هايي ادغام تعداد شود، مي اعمال ادغام از حاصل نيروگاه ظرفيت روي
 .كند مي پيدا كاهش مورد 22 به ،دهند مي

 JEL : D21, L11, L44, L51, L94 بندي طبقه

 بازار قدرت ادغام، هرفيندال، -هرشمن شاخص تمركز، نسبت :واژه كليد
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  مقدمه -1

قتصاددانان، اي  سازمان و متخصصان ا عـاريف  مختلـف  ـه  سـازي  خـصوصي  از متفـاوتي  ت
 بـراي  آن طي كه شود مي گفته فرآيندي به سازي خصوصي مقاله اين در اما اند، كرده ارائه

فزايش قتصادي، توسعة در غيردولتي هاي نهاد مشاركت ا  به دولتي تأسيسات و ها شركت ا

 مـسئول  معنـاي  بـه  سـازي،  خـصوصي  ديگر، عبارت به. شوند مي واگذار خصوصي بخش

عاليت در مردم كردن قتصادي هاي ف   .شود مي تعبير ا
ـ  ــشورهاي ةتجرب ــر در مختلـف  ك ــصوصي ام ــشان سـازي  خ ــي ن ــه دهـد  م ــة ك  برنام

ـ  كـه  ايـن  ضـمن . شود دنبال آرام و تدريجي صورت به بايد  سازي خصوصي صـلي  ةوظيف  ا

 از آن از حمايـت  و سـازي  خـصوصي  رونـد  در نظم ايجاد اطمينان، و اعتماد جو ايجاد دولت

 .اسـت  فرآينـد  ايـن  ةكننـد  تـسهيل  مقـررات  و قـوانين  وضـع  و قـانوني  اصالحات طريق

ـ  موجـب  يرقـابت  يفـضا  جـاد يا بـا  سازي خصوصي  در آكـار  صـورت  بـه  منـابع  شـود  يم

قتصادي هاي فعاليت فزا خدمات و كاالها كيفيت وند،ش گرفته كار به ا ـ  و افتهي شيا  ةزمين

 از اسـتفاده  امكـان  سـازي  خـصوصي . شـود  فـراهم  جهـاني  بازارهـاي  در موفقيت و حضور

فزايش را خارجي هاي گذاري سرمايه و نو يها يآور فن  توسـعة  بـراي  جديـد  منابع و داده ا

ر  بـيش  اشـتغال  ةزمينـ  جديـد،  مـشاغل  ايجـاد  با و آورد مي فراهم را اقتصادي  فـراهم  را ـت

 يا منطقه صورت به برق، نيروي عيتوز و ديتول هاي بنگاه گرچه ،يفعل طيشرا در .دكن مي

 بـا  ها آن طيشرا بنابراين و هستند دولت يمركز مقررات تحت چنان هم اما شوند، مي اداره

 توليـد  هـاي  بنگاه ادغام مسئله به ،مقاله اين. است متفاوت بازار در مستقل كامالً يها بنگاه

فزايش منظر از خصوصي، به دولتي از مالكيت انتقال به توجه با ،كنوني برق  بـازار  تمركز ا

  .پردازد مي بازار قدرت اعمال و

عريـف  ،3 بخـش  ها، بنگاه ادغام و رقابت مفهوم ،2 بخش ادامه، در ز  ت  قـدرت  و تمرـك

ـ گ جهينت ،5 بخش و ها نيروگاه ادغام اثر بر برق بازار تمركز گيري اندازه ،4 بخش ،بازار  يري

  .باشد يم مقاله

  

  ها بنگاه ادغام و رقابت مفهوم  -2

عـدادي  آن در كـه  شـود  مـي  اطالق بازار در وضعيتي به رقابت  فروشـنده  و خريـدار  ت
ش و خريد براي مستقل عاليت خدمات يا كاال فرو يچ  كـه  طوري  به كنند، مي ف  از يـك  ـه
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غيير امكان فروشندگان، و خريداران  بـه  هـا  بنگاه ورود براي يا و نداشته  را بازار در قيمت ت

  .باشد نداشته وجود محدوديتي ،بازار از ها آن خروج يا بازار

س اين بر فـزايش  و بـازار  بر تسلط براي ،توليدكننده واحدهاي اسا  كـه  توليـد  سـهم  ا

 در و يكـديگر  بـا  شدن ادغام در سعي ،شد خواهد محصول قيمت بر گذاريتأثير به منتج

ش بـه  سـود  شـدن  بيشينه در مشاركت نهايت  در موضـوع  ايـن . دارنـد  مختلـف  هـاي  رو

س به صرفه ايجاد ةانگيز با موارد از بسياري  باال گذاري سرمايه با محصوالت توليد در مقيا

 منـتج  خود كه ،پذيرد مي انجام) اوليه گذاري سرمايه نسبت به ( پايين متغير هاي هزينه و

 ايـن  كـه  مـواردي  در امـا . شد خواهد محصول قيمت كاهش نهايت در و هزينه كاهش به

 شـود،  مـي  رقـابتي  شـرايط  بـا  فاصله ايجاد و توليدكننده انحصاري برخورد به منتج نظام

كل  از جلـوگيري  بـراي  نظارتي نهادهاي ش. كـرد  خواهنـد  تـالش  آن گيـري  ـش  هـاي  رو

 در هركـدام  كه دنپذير مي انجام مختلف هاي تصور به ند،مدنظر ادغام اين در كه مختلفي

  .گيرند مي قرار مدنظر نظارتي نهاد ارزيابي سير

 بـرق،  صـنعت  بر حاكم شرايط عمده دهد، مي نشان دنيا مختلف هاي بازار در كه چه آن

فقـي  ادغـام  عنـوان  بـه  شـرايط  ايـن  و اسـت  توليدكننـده  واحدهاي ادغام  يكپـارچگي  در ا

فقي ادغام. شود مي طرح ،جنس يك از ها توليدكننده قدامي ،1ا  هـدف  بـا  بنگـاه  كه است ا

 انحـصاري،  هـاي  مزيـت  از اسـتفاده  امكـان  رقيب، بنگاه بر تر بيش كنترل يا مالكيت كسب

ــنعت، در رقابـت  ــصادي ةصـرف  ص قت ــسبت ا ــاس، بـه  ن ــت وجـود  مقي ــراي الزم ظرفي  ب

ود،  كار نيروي از بهينه استفاده و جديد هاي گذاري سرمايه  رقيـب  هـاي  بنگـاه  مالـك  موـج

 سـاختار  بـه  تواند مي امر اين و داشت خواهد يتر كم رقباي ،بازار ها، بنگاه ادغام با. شود مي

  .بدهد باقيمانده هاي  بنگاه به انحصاري قدرتي و زده لطمه مذكور صنعت رقابتي

 از جلـوگيري  و رقابـت  ارتقـاي  منظـور  بـه  عمـدتا  رقابت، قوانين يا است تر ضد قوانين

 رقابت قوانين. اند شده تدوين نيانجامد، انحصاري قدرت ظهور به كه حدي تا بازار، تمركز

ـطح  تنظـيم  بـراي  و متمركـز  هاي بخش در ها بنگاه رفتار كنترل و تنظيم براي  تمركـز  س

 رقابـت  شـديد  كـاهش  بـه  ها بنگاه ادغام كه مواردي در حال، اين با. شوند مي وضع ،مجاز

قتصادي هاي صرفه و انجامد نمي س از ناشي ا  شـود،  مـي  ها هزينه كاهش سبب توليد، مقيا

فزايش از ناشي منافع و يابد مي كاهش محصوالت هاي قيمت  ضـدرقابتي  آثـار  بـر  كارايي ا

  .گيرد   مي پيشي بازار، تمركز ي بالقوه

  

 

1- Horizontal Merger. 
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 شـده  موظـف  دولت توسعه، چهارم برنامة قانون طبق ز،ين رانيا در اخير هاي سال در

ـ  انحـصار،  قدرت، بروز اعمال تمركز، ايجاد از گيري پيش شرايط ،است  مجـاز  و مفيـد  ةدامن

  .1دكن تدوين را ها ادغام

  

  بازار قدرت و تمركز تعريف -3

اه  كنترل حدود و فروشنده هر انحصار ميزان ةدهند نشان ،2بازار قدرت  زمينـة  در بنـگ
عيين عامل. است توليدي كاالهاي نوع و محصول قيمت، عـداد،  بـازار،  تعريف در كننده ت  ت

 خوانـده » بـازار  تمركـز  «كـه  ،اسـت  خريـداران  و فروشـندگان  بـازار  قدرت و توزيع ةنحو

ص .شود مي درت  كيفـي  مفهـوم  به عدد يك دادن نسبت براي متفاوتي هاي شاخ  بـازار  ـق

 تمركـز  نظيـر  بـازار،  قـدرت  ايجادكننده عوامل از يكي ميزان يك هر كه شوند، مي تعريف
ص كاربرد. گيرند مي نظر در را غيره و فروشنده به نياز ميزان توليد،  در تمركـز  يها شاخ

 مختلـف  صـنايع  در بازارهـا  تمركز ميزان ساله هر و است دهش متداول كشورها از ياريبس

قتصادي، و صنعتي هاي گذاري سياست براي آن نتايج و دشو يم گيري اندازه  رقابـت  بقاي ا

  .گيرد مي قرار ها دولت ةاستفاد مورد كنندگان مصرف حقوق رعايت و

  

  3شاخص نسبت تمركز -3-1
ص اين س شاخ عداد X بازار سهم مجموع براسا  اسـت،  بـازار  هـاي  بنگـاه  ينتر بزرگ از ت

س بر و باشد 50 اي 20 ،8 ،4 تواند يم X كه عات اسا ـ  مطال  چهـار  تمركـز  نـسبت  ،يتجرب

  :.است جيرا تر شيب ،تر بزرگ بنگاه

)1                                                 (        ∑ =
=

x

i ix SCR
1  

عداد ،X كه طوري به  و ها بنگاه ت
i

S بنگاه سهم نسبت i ـ م ميتقـس  از كه است ام  زاني
ـ  دست به بازار ديتول ظرفيت كل بر بنگاه آن ديتول ظرفيت ـ آ يم  ايـن  كـه  صـورتي  در. دي

ص  كـوچكي  سهم داراي بازار بزرگ بنگاه X كه است آن بيانگر ،باشد صفر به نزديك شاخ

 اريبـس  تمركـز  وجـود  ةكنند بيان باشد، 100 به كينزد كه صورتي در و هستند بازار در

ـه . است بازار در باال ـ يتقر طـور  ب %CR% تمركـز  ،يب 5035 4  ن،ييپـا  نـسبتا  ،را ≥>
  

 

 .رانيا ياسالم يمهورج اساسي قانون 44 اصل كلي هاي سياست اجراي قانون - 1

2- Market Power. 

3- Concentration Ratio. 
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%CR% 6550 4 ــسبتا  ،را ≥> ــاال، نـــ %CR% بـــ 7565 4 ــاال ،را ≥>  و بـــ

475 CR%  ).1382 ،بخشي( نديگو يم باال اريبس را ≥

  

  1شاخص هرفيندال ـ هرشمن -3-2
عات جمع از معيار اين   .شود مي محاسبه بازار در موجود يها بنگاه ةهم بازار سهم مرب

)2(                                                     ∑ =
=

N

i i
SHHI

1

2

  

2
i

S، بنگاه بازار سهم مربع i و است ام N عداد  نـشان  را بـازار  در موجـود  يهـا  بنگـاه  ت

عداد وجود. دهد يم ص اين بازار، در مساوي سهم با بنگاه زيادي ت  نزديـك  صفر به را شاخ

100001002 اي (1 عدد و كند  مي
  .است كامل انحصار حالت وجود بيانگر ،)=

11 از ،HHI شاخص ي محدوده ↔N/ ،كه است N عداد ود  هاي بنگاه ت  بـازار  در موـج

ص چنين هم .دهد مي نشان را  كـه  شود مي تعريف زير صورت به شده نرمااليز HHI شاخ

غييرات ي محدوده   .بود خواهد يك تا صفر از آن ت

 
N/

N/HHI
HHI

*

11
1

−

−
=  

ص عداد N كه شود، بيان تواند مي نيز زير صورت به ،HHI شاخ  در موجود هاي بنگاه ت

 سـهم  يعنـي  ،باشـد  متقـارن  كـامال  بـازار  ساختار اگر. ستها بنگاه سهم واريانس V و بازار

  .بود خواهد N/1 برابر HHI و صفر ،V گاه آن باشد، برابر هم با ها بنگاه

  N

NS
V

N

i i∑ =
−

= 1

2
)/1(

  

  
NV

N
HHI +=

1

  
عداد اگر  هـم  بـا  هـا  بنگـاه  سـهم  و شـود  داشـته  نگه ثابت بازار در موجود هاي بنگاه ت

  .يابد مي افزايش HHI و شده تر بزرگ V باشد، متفاوت

ش بازار در مثال، عنوان به ص سهم با بنگاه پنج ،)1(جدول در شده گزار  وجـود  مشخ

ص كه دارند   .اند آمده )2(جدول در بازار نيا يبرا ادغام از حاصل جينتا و تمركز يها شاخ

  

  

  

 

1- Herfindahl-Hirschman Index. 
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  نمونه بازار كي يبرا  مركزت يها شاخص -1 جدول

 5 4 3 2 1 بنگاه

 %40 %25 %20 %10 %5 بازار سهم

  

  95.010.020.025.040.04 =+++=CR  

  2750510202540
22222 =++++=HHI  
  

  نمونه بازار كي يبرا) 1(جدول يها بنگاه ادغام از حاصل جينتا -2 جدول

 بنگاه ادغام
 بنگاه بازار سهم

 ديجد
CR شاخص HHI شاخص ديجد بازار انسيوار 4 

 %100 3750 031/0 %45 4 و 3

 %100 3550 026/0 %50 5 و 2

  

س  باشـند،  داشته برابري سهم درصد ها بنگاه ةهم اگر ص،  عـك  ي دهنـده  نـشان  شـاخ

 نباشـد،  برابـر  هـا  بنگاه سهم كه هنگامي و بود خواهد صنعت در موجود هاي بنگاه تعداد

ص عكس عداد را شاخ عـداد  (گوينـد  مـي  صـنعت  در موجـود  هاي بنگاه معادل ت  معـادل  ت

 برابـر  سـهم  بـا  بنگـاه  پـنج  بازاري در اگر ،مثال عنوان به). برابر سهم با موجود هاي بنگاه

ص باشيم، داشته) درصد20( 200405 با برابر HHI شاخ ..*  عكـس  كه شد، خواهد =

عداد همان كه پنج مقدار اين   .شود مي هاست، بنگاه ت

فقي هاي ادغام ارزيابي در س  بازار تمركز هم بايد ها، بنگاه ا  افـزايش  هـم   و 1ادغـام  از ـپ

د  شاخـصي  ،تمركز. كرد بررسي را ادغام علت به تمركز درت  احتمـال  بـراي  مفـي  بـازار  ـق
 هـا  شـركت  افقـي  ادغـام  بـراي  زير استانداردهاي مثال، عنوان به. است ادغام علت به بالقوه

   .3است شده اعالم  2كايآمر متحده االتيا عدالت وانيد توسط بازار، در

ـه  اسـت  معني اين به باشد،  1000 زير ادغام از پس ،HHI شاخص اگر -  در بازارهـا  ك
ازار  رقابـت  بـر  ها شركت ادغام كه رسد مي نظر به بعيد و نامتمركزند منطقه اين  تـأثير  ـب

  

 

1- Post-Merger. 

2- United States Department of Justice. 

3  - The U.S. Horizontal Merger Guidelines(1992) 
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 ايـن  ارز هـم  ،1000 اي آسـتانه  حـد  رايز. يست،ن نياز يتر بيش تحليل به معموال و گذارد

 باشـد،  داشـته  وجـود  بـازار  در انـدازه  هـم  بنگـاه  10معـادل  تعـداد  كـم  دسـت  كه است

)10
1000

10000
ين چ و اسـت  دشـوار   ها بنگاه بين تباني و نگيهماه بنابراين ، )=  بـازاري  ـن

  .نامند يم غيرمتمركز را بازار ناحيه اين در پس ،است غيرمتمركز چون

 نـسبتا  ناحيه اين رد بازار ،باشد  1800 و 1000 بين ادغام از پس HHI شاخص اگر -

 بـازار،  در هـا  بنگـاه  ي اندازه پراكندگي مورد در تجربي يها بررسي طي رايز است، متمركز
ـا  ،1800 و 1000 در HHI اي آسـتانه  حـدود  كـه  است شده داده نشان  بـا  مطـابق  تقريب

. )Blumsack, 2004 (اسـت  درصـد  70 و درصـد  50 ترتيـب  به ،بنگاه چهار تمركز نسبت

د  باشـند،  شده 100 از تر كم ميزان به HHI افزايش سبب ها ادغام اگر حال  نظـر  بـه  بعـي

 يتـر  بيش تحليل به معموال و باشد گذاشته تأثير بازار رقابت بر ها بنگاه ادغام كه رسد مي
 دهنـد،  افـزايش  100 از بيش ميزان به را HHI افزايش سبب ها ادغام اگر ولي يست،ن نياز

  .اند برده باال را بازار بالقوة رتقد و تمركز

 بازارهـا  كـه  است معني اين به باشد،  1800 از بيش ادغام از پس HHI شاخص اگر  -

 از تـر  كـم  ميـزان  بـه  HHI افـزايش  سبب ها ادغام اگر حال. متمركزند بسيار ناحيه اين در
ي  ها بنگاه ادغام كه رسد مي نظر به بعيد باشند، شده 50 ز  حالـت  در حـت  بـر  بـاال،  تمرـك

 HHI  هـا  ادغام اگر ولي. يستن نياز يتر بيش تحليل به معموال و بگذارد تأثير بازار رقابت

 اگـر  و. است برده باال را بازار ةبالقو قدرت و تمركز د،دهن افزايش  50 از بيش ميزان به را

 بـازار  قدرت قوعو ها، ادغام باشند، شده 100 از بيش ميزان به HHI افزايش باعث ها ادغام
 .اند كرده تسهيل را

 شـده  سـبب  هـا  شـاخص  گونه اين تحليل و محاسبه يراحت محدود، اطالعاتي نيازهاي

  .يابد توسعه و رشد شدت به ها آن مبناي بر گيري تصميم و ها آن از استفاده تا است

  

   در مقايسه با شاخص تمركزHHIمزيت شاخص  -3-3
را  ،موجـود  بنگـاه  N اطالعـات  يتمام از ،HHI شاخص  اسـتفاده  تمركـز  ةمحاسـب  يـب

 هـر  سهم چون كه است اين ،تمركز نسبت با مقايسه در شاخص نيا مهم مزيت و كند مي
ال  كـه  تر بزرگ هاي بنگاه پس رسد، مي دو توان به بنگاه  يتـر  بـيش  قـدرت  اعمـال  احتـم

ت  دو مثال، عنوان به. داشت خواهند يتر بيش وزن دارند، ـي  بررسـي  را ،حاـل  كـه  كنـيم  م
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 توليـد  درصد10 ،حالت دو هر در و شوند مي شامل را توليد درصد 90 بزرگ بنگاه شش

  .دارند اختيار در درصد% 1 سهم با كدام هر ،بنگاه ده را باقيمانده
  .دارند اختيار در را توليد درصد15 ،بنگاه شش هر: اول حالت
  .درصد2 كدام هر ،بنگاه پنج و درصد 80 ،بنگاه يك: دوم حالت

 كـه  حـالي  در شد، خواهد درصد 90 برابر بنگاه شش تمركز نسبت ،حالت دو هر در

ـردي  دوم حالـت  ولـي  ،اسـت  نزديك رقابت به اول حالت  شـاخص  و دارد انحـصاري  رويك
HHI دهد مي نشان بهتر را رقابت نبود و است تر نزديك يك به دوم حالت در.  

6*1015.0*136.001.0     :  اول حالت
22 =+=HHI  

58.0*1002.0*643.001.0  : دوم حالت 222 =++=HHI  

  

  ي اروپا اي تمركز در اياالت متحده و اتحاديه  آستانهةمقايس  -3-4

  .دهد يم نشان را اروپا و كايآمر در بازار قدرت يها محدوده) 3 (جدول

  
 اروپا ي اتحاديه و متحده اياالت در بازار قدرت يها محدوده -3 جدول

درت هاي محدوده ار ق مركز اي آستانه حدود باز ات و ادغام از پس HHI ت يير  تغ

ده اياالت  متح

1000<HHI<1800   و  ∆HHI>100   : دارد وجود بازار قدرت احتماال 

HHI>1800      و  ∆HHI>50  :   دارد وجود بازار قدرت احتماال 

HHI>1800      و ∆HHI>100  :  دارد وجود بازار قدرت قوي احتمال به 

 اروپا ي اتحاديه
2000>HHI            و  ∆HHI>150   :دارد وجود بازار قدرت احتماال  

2000<HHI<1000   و  ∆HHI>250 :  دارد وجود بازار قدرت احتماال 

  Facey B. A, et al. 2004: منبع

  

ــن هرچنـد  ــه اي ــا ناحي ــب ه ــدي قال ــراي مفي ــل ب ــا تحلي ــراهم ه ــي ف ــآور م ــي دن  ول
 هـر  بـراي  موجـود  اطالعات و ابزارها به توجه با ي،تر بيش دقت ،عددي هاي بندي تقسيم

 قـرار  هـا  ناحيـه  ايـن  در كـه  مـواردي  بگيـريم،  برابر را ديگر شرايط اگر. طلبد مي ،اقتصاد
 بـه  توجـه  با ،آمريكا ي متحده اياالت. اند مقايسه قابل هم با بودن رقابتي نظر از گيرند، مي

 هـر  حقيقـت  در و( كـشور  هـر  پس. است كرده انتخاب را حدود اين ،خود تجربي شواهد
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 را مناسـب  اي آسـتانه  حـدود  خود، تجربي شواهد و آمار اطالعات، به توجه با بايد ،)بازاري

  .كند انتخاب

  

  ها نيروگاه ادغام اثر بر برق بازار تمركز گيري اندازه -4

ـا  آن ادغـام  كه هايي بنگاه نظارتي، نهادهاي ديد از رقابتي، بازار شرايط در  بـه  منـتج  ه

 بـه  برق صنعت در بايد آيا كه اين. نيستند مناسب شود، نمي بازار ةشد تمام ةهزين كاهش
 كـه  ادغامي موارد گيري شكل عدم دنبال به يا بود، ها نيروگاه ادغام گيري شكل عدم دنبال 

 بـازار  در تمركـز  حـدود  تعيـين  در اساسي ةنكت شوند، مي بازار در تمركز افزايش به منجر

 سـود  حداكثرسازي ةنتيج در كه ادغامي گونه هر از نظارتي، نهادهاي عالوه، به. است برق
ي  بـه  ييآكـار  افـزايش  بـه  منجـر  و است آمده دست به خصوصي هاي بنگاه  كـاهش  معـن
تقبال  شود، مي مقياس به نسبت بازدهي بهبود و توليد ةهزين  ةجنبـ  ايـن  كـه  شـود،  اـس

 بازار بر نظارت نهاد ديدگاه از ادامه در بنابراين. است خصوصي بخش ةعالق مورد ،بررسي

 افـزايش  بـه  منجر ادغامي موارد چه كه است اين دغدغه ينتر مهم لذا و پرداخته مسئله به
 بـه  تـا  كننـد  مـي  ايجاد را بالقوه بازار قدرت اعمال شرايط بنابراين و شده برق بازار تمركز
 تـشخيص  بـراي  ،كننـده  تنظـيم  نهـاد  حـال  هـر  در. شود جلوگيري ها آن از وقوع هنگام

 بـازيگران  و بـازار  بـر  حـاكم  رفتارهـاي  مجموعه ارزيابي و بررسي به بايستي ،بازار وضعيت

  .بپردازد
 بـرق  بـازار  اي آسـتانه  حدود تعريف به توجه با ها نيروگاه دوتايي ادغام ،مطالعه اين در
 در. اسـت  شـده  قضاوت بازار تمركز مورد در ادغام، نتايج ي مشاهده از پس و انجام ،كشور

 80 آبـي،  هاي نيروگاه احتساب بدون شبكه، به متصل هاي نيروگاه كل تعداد ،بررسي اين
 اسـت  اين معني به د،شو بازار حد از بيش تمركز سبب ادغامي اگر ترتيب بدين است، عدد

  .دارد را بازار قدرت اعمال احتمال ادغام، اثر در جديد بنگاه كه
 قابـل  ظرفيـت  مـساوي  يـا  تـر  بزرگ ها نيروگاه عملي قدرت همواره كه اين به توجه با

 بهتـري  معيـار  عملـي،  قـدرت  از اسـتفاده  با بازار قدرت و تمركز بررسي ،هاست آن توليد
ه . شـود  مي بررسي بازار قدرت احتمال حداكثر حالت اين در زيرا ،بود خواهد  از ،عـالوه  ـب

 واحـدها  از بـرداري  بهـره  و واگذاري جهت بلندمدت دورة اساس بر مطالعات اين كه جا آن
 نـشان  را بلندمـدت  برداري بهره وضعيت از بهتري تركيب ،عملي قدرت لذا بوده، مدنظر

 داده نـشان  87 آذرماه به مربوط كشور نيروگاه 80 عملي قدرت ،)4( جدول در. دهد مي
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صاص  اي شـماره   نيروگـاه،  هـر  بـه . اند شده مرتب نزولي ترتيب به كه ،است شده  داده اخـت

  .باشند مشخص ،1گر محاسبه يافزارها نرم خروجي در تا است شده
  

  واگذاري قابل هاي نيروگاه عملي قدرت  - 4 جدول

واگذاري نيروگاه  هاي قابل 
قدرت 

 عملي
واگذاري نيروگاهرديف  هاي قابل 

قدرت 

 عملي
رديف

مباركه  1 2146 شهيد سليمي 41 310 فوالد 

مين 42 302 مشهد  2 1830 را

وند 43 252 پتروشيمي رازي  3 1620 سيكل تركيبي دما

شهر  4 1600 شهيد منتظري 44 248 ايران

 5 1475 سيكل تركيبي كرمان 45 225 بعثت

 6 1318 بندرعباس 46 179 زاهدان

 7 1280 شازند 47 160 ذوب آهن

 8 1242 سيكل تركيبي گيالن 48 147 شيراز

 9 1198 سيكل تركيبي كازرون 49 133 كنگان

 10 1000 شهيد رجايي 50 126 چابهار گازي

 11 1000 شهيد مفتح 51 114 كالن

 12 924 سيكل تركيبي هرمزگان 52 101 ديزل زاهدان

 13 918 سيكل تركيبي نيشابور 53 100 پتروشيمي فجر

 54 99.9 پتروشيمي مبين
سيكل تركيبي شهيد 

 منتظرقائم
894 14 

 15 888 سيكل تركيبي شهيد رجايي 55 90 سرچشمه

 16 876 سيكل تركيبي فردوسي 56 80 صوفيان

 17 876 سيكل تركيبي فارس 57 76 يزد

 18 871 ري 58 66 هسا

 19 870 سيكل تركيبي شيروان 59 63 بوشهر

 20 852 سيكل تركيبي پرند 60 59 ديزل قائن

  

 

1- MATLAB & EXCEL. 
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 21 846 سيكل تركيبي جهرم 61 57 قائن

 22 830 اصفهان 62 52 اروميه

د  23 798 جنوب اصفهان 63 50 زرن

 24 754 تبريز 64 49 ديزل آذربايجان

 25 702 رودشور 65 48 درود

 26 650 سهند 66 46 كهنوج

 27 640 بيستون 67 42 سيكل تركيبي چا بهار

 28 616 سيكل تركيبي قم 68 42 شيروان

 29 604 عسلويه 69 40 شهيد فيروزي

 30 600 شهيد منتظرقائم 70 39 كوهرنگ

 31 600 توس 71 35 ديزل كرمان

 32 568 سيكل تركيبي اروميه 72 35 ديزل غرب

 33 560 سيكل تركيبي سنندج 73 32 ديزل اصفهان

 34 556 سيكل تركيبي سبالن 74 32 چادرملو

 35 452 سيكل تركيبي يزد 75 30 ديزل فارس

 36 440 سيكل تركيبي آبادان 76 24 مس سرچشمه

 37 435 شهيد مدحج 77 20 ديزل هرمزگان

 38 428 شريعتي 78 16 تراكتورسازي تبريز

 39 346 شهيد بهشتي 79 15 ديزل يزد

 40 312 سيكل تركيبي خوي 80 11 سمنان

رق شبكه تيريمد شركت: منبع ان،يا ب گ مركز ر چين سپا ان ملي دي  اير

 

 تمركـز  دارند، اختيار در ها نيروگاه از هريك كه سهمي و ها بنگاه زياد تعداد به توجه با
 بـزرگ  بنگـاه  چهـار  تمركـز  نـسبت  هاي شاخص ةاولي مقدار و است كم رانيا برق بازار در

(CR4) و HHI، هـا،  نيروگـاه  ي انـدازه  در تفاوت .است درصد 25/253 و42/18 ترتيب به 
 بوده درصد 47/5 تا صفر بين ،ادغام از قبل موجود، هاي نيروگاه بازار سهم اختالف يعني

هم  اختالف ،"نيروگاه دو بازار سهم اختالف" از منظور. است  اسـت  نيروگـاهي  دو بـازار  ـس
 افـزار،  نـرم  خروجـي  نتـايج  ي مـشاهده  با حالت اين در .شوند ادغام هم با خواهند مي كه
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ـته  بـااليي  تمركز افزايش كه مواردي  انتخـاب  ،فـوق  شـاخص  دو از اسـتفاده  بـا  انـد،  داش

  .اند شده
  

  ها ادغام دوتايي نيروگاه -4-1
ت  3160 كل در موجود، روگاهين 80 از ها نيروگاه دوي به دو تركيب در  مختلـف  حاـل

 ند،شـو  مـي  CR4 شـاخص  افـزايش  سبب حالت 596 تنها كه شود، مي ايجاد ادغام از ناشي
ل  جديد نيروگاه مورد 596 در يعني  مجموعـة  در هـا،  نيروگـاه  دوي دوبـه  ادغـام  از حاـص

 درصـد  20/22 بـه  حـداكثر  CR4 كـه  اين ضمن د،نگير مي قرار بازار بزرگ نيروگاه چهار

ـي  اوليه CR4 به درصد 78/3 حداكثر ،ادغام يعني ،رسد مي  نيـز  HHI شـاخص . افزايـد  م
ـزايش  واحـد  48/51 حـداكثر  اوليـه،  HHI يعنـي  ،رسد مي 73/304 به حداكثر ف  پيـدا  ا

ـ دار وجود مورد 131 چنين هم. كند مي 204  كـه  دن ≥)new(CR  چهـار  يعنـي  ده،شـ 

ـيش  بــزرگ  نيروگــاه  ــد  20 از ـب ــورد 115 و انــد  كــرده  تــصاحب  را بــازار  درص  مـ

 بـا  زمان هم شاخص دو اي آستانه حدود ،مورد 111 در و اند شده  new(HHI(≤270كه
  .شود مي برقرار هم

 از بـيش  مالـك  نبايـد  بازار در بنگاهي هر كه قانون اين به توجه با ها نيروگاه اگر حال

 ايجـاد  ادغام از ناشي حالت 2875 كل در د،نشو ادغام د،باش عملي قدرت مگاوات 2000
 و ندهـست  مگاوات 2000 تا 26 عملي رتقد داراي شده، حاصل هاي نيروگاه كه شود، مي

ـر  شده ايجاد جديد نيروگاه يعني شود، مي CR4 افزايش سبب حالت 311 در  ادغـام  اثـر  ب
ـرد  مـي  قـرار  بازار بزرگ نيروگاه چهار مجموعة در مورد، 311 در نيروگاه دو  ايـن  در. گي

ـام  يعني رسد، مي درصد 45/19 به حداكثر CR4 حالت،  بـه  درصـد  02/1 حـداكثر  ،ادغ
CR4 شاخص. افزايد مي اوليه HHI  ـي  ،رسـد  مـي  36/266 بـه  حـداكثر  نيـز  حـداكثر  يعن

 دو دوبـه  هـاي  نيروگاه اين بازار سهم اختالف. شود مي افزوده اوليه HHI به واحد 11/13
ـفر  بـين  د،شـو  مگـاوات  دوهـزار  از بـيش  نبايد نقدرتشا جمع كه شده ادغام  66/4 تـا  ص

7504كه دندار وجود مورد 34. است درصد /CR  75/0 از بيش ،ادغام يعني ده،ش  ∆≤
 مـورد  22 و اسـت  دهشـ  HHI∆≤10 كه مورد 78 و افزايد مي اوليه ∆4CR به درصد

 بـاالي  حدود عنوان به مواردي يعني. كنند مي برقرار هم با را شاخص دو اي آستانه حدود
 تـا  85/4 بـازار  سـهم  داراي تنهـايي  به ادغام، از حاصل نيروگاه كه اند شده انتخاب تمركز

  .است شده درصد 12/5
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  ها نيروگاه دوي به دو ادغام از حاصل تمركز باالي مقادير  - 5 جدول

رديف
بنگاه 
 اول

درصد 
 سهم بازار
 بنگاه اول

بنگاه 
 دوم

درصد 
سهم بازار
بنگاه دوم

اختالف 
 درصد سهم
بازار دو 
 نيروگاه

قدرت 
 عملي

ادغام شده

درصد سهم 
 بازار

نيروگاه 
 ايجاد شده

 شاخص
CR 4 
 جديد

 تغييرات
شاخص 
CR4  

 شاخص
HHIجديد  

 تغييرات
شاخص 
HHI 

1 6 3.37 26 1.66 1.71 1968 5.04 19.36 0.94 264.48 11.23 

2 6 3.37 27 1.64 1.74 1958 5.01 19.34 0.92 264.31 11.06 

3 6 3.37 28 1.58 1.8 1934 4.95 19.28 0.86 263.89 10.64 

4 6 3.37 29 1.55 1.83 1922 4.92 19.25 0.82 263.69 10.44 

5 6 3.37 30 1.54 1.84 1918 4.91 19.24 0.81 263.62 10.37 

6 6 3.37 31 1.54 1.84 1918 4.91 19.24 0.81 263.62 10.37 

7 7 3.28 25 1.8 1.48 1982 5.07 19.4 0.98 265.03 11.78 

8 7 3.28 26 1.66 1.61 1930 4.94 19.27 0.84 264.16 10.91 

9 7 3.28 27 1.64 1.64 1920 4.92 19.24 0.82 263.99 10.74 

10 7 3.28 28 1.58 1.7 1896 4.85 19.18 0.76 263.59 10.34 

11 8 3.18 24 1.93 1.25 1996 5.11 19.44 1.01 265.53 12.28 

12 8 3.18 25 1.8 1.38 1944 4.98 19.3 0.88 264.68 11.43 

13 9 3.07 23 2.04 1.02 1996 5.11 19.44 1.01 265.78 12.53 

14 9 3.07 24 1.93 1.14 1952 5 19.32 0.9 265.09 11.84 

15 9 3.07 25 1.8 1.27 1900 4.86 19.19 0.77 264.27 11.02 

16 10 2.56 11 2.56 0 2000 5.12 19.45 1.02 266.36 13.11 

17 10 2.56 12 2.37 0.19 1924 4.93 19.25 0.83 265.36 12.11 

18 10 2.56 13 2.35 0.21 1918 4.91 19.24 0.81 265.28 12.03 

19 10 2.56 14 2.29 0.27 1894 4.85 19.18 0.75 264.97 11.72 

20 11 2.56 12 2.37 0.19 1924 4.93 19.25 0.83 265.36 12.11 

21 11 2.56 13 2.35 0.21 1918 4.91 19.24 0.81 265.28 12.03 

22 11 2.56 14 2.29 0.27 1894 4.85 19.18 0.75 264.97 11.72 

  
 و  جـدول  در ،انـد  شده بازار در تري بيش تمركز افزايش سبب كه حاالتي ،خالصه طور به

 )6( جـدول  در ،جديـد  نيروگـاه  بـازار  سهم درصد افزايش اساس بر شده مرتب صورت به

 ادغـام  بـا  ،تمركز هاي شاخص ميزان ترين بيش كه است مشخص ها جدول اين در. اند آمده

ـ ا. ندهست مگاواتي هزار كدام هر كه ،اند شده ايجاد 11 و10 نيروگاه دو  شـامل  جـدول  ني

 يعنـي  دارند، را بازار سهم درصد5/1 از بيش كدام هر ادغام، از قبل كه است هايي نيروگاه

  .اند شده انتخاب بازار بزرگ نسبتا هاي نيروگاه ،بازار قدرت احتمال بررسي براي
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  جديد نيروگاه بازار سهم درصد افزايش اساس بر شده مرتب تمركز، باالي مقادير -6 جدول

رديف
بنگاه 
 اول

درصد 
سهم بازار 
 بنگاه اول

بنگاه 
 دوم

درصد 
سهم بازار 
 بنگاه دوم

اختالف درصد 
سهم بازار دو 
 نيروگاه

قدرت 
عملي 
ادغام 
 شده

درصد 
سهم بازار 
نيروگاه 
 ايجاد شده

شاخص 
نسبت تمركز 
CR4جديد   

تغييرات 
شاخص 
CR4  

شاخص 
HHI 
 جديد

تغييرات 
شاخص 
HHI 

19 10 2.56 14 2.29 0.27 1894 4.85 19.18 0.75 264.97 11.72

22 11 2.56 14 2.29 0.27 1894 4.85 19.18 0.75 264.97 11.72

10 7 3.28 28 1.58 1.7 1896 4.85 19.18 0.76 263.59 10.34

15 9 3.07 25 1.8 1.27 1900 4.86 19.19 0.77 264.27 11.02

5 6 3.37 30 1.54 1.84 1918 4.91 19.24 0.81 263.62 10.37

6 6 3.37 31 1.54 1.84 1918 4.91 19.24 0.81 263.62 10.37

18 10 2.56 13 2.35 0.21 1918 4.91 19.24 0.81 265.28 12.03

21 11 2.56 13 2.35 0.21 1918 4.91 19.24 0.81 265.28 12.03

9 7 3.28 27 1.64 1.64 1920 4.92 19.24 0.82 263.99 10.74

4 6 3.37 29 1.55 1.83 1922 4.92 19.25 0.82 263.69 10.44

17 10 2.56 12 2.37 0.19 1924 4.93 19.25 0.83 265.36 12.11

20 11 2.56 12 2.37 0.19 1924 4.93 19.25 0.83 265.36 12.11

8 7 3.28 26 1.66 1.61 1930 4.94 19.27 0.84 264.16 10.91

3 6 3.37 28 1.58 1.8 1934 4.95 19.28 0.86 263.89 10.64

12 8 3.18 25 1.8 1.38 1944 4.98 19.3 0.88 264.68 11.43

14 9 3.07 24 1.93 1.14 1952 5 19.32 0.9 265.09 11.84

2 6 3.37 27 1.64 1.74 1958 5.01 19.34 0.92 264.31 11.06

1 6 3.37 26 1.66 1.71 1968 5.04 19.36 0.94 264.48 11.23

7 7 3.28 25 1.8 1.48 1982 5.07 19.4 0.98 265.03 11.78

11 8 3.18 24 1.93 1.25 1996 5.11 19.44 1.01 265.53 12.28

13 9 3.07 23 2.04 1.02 1996 5.11 19.44 1.01 265.78 12.53

16 10 2.56 11 2.56 0 2000 5.12 19.45 1.02 266.36 13.11

  
 دو تغييـرات  تـوان  مي د،شون رسم )6( جدول از استفاده با 2 و1 نمودارهاي اگر اكنون

  .دهند مي نشان را نمودار دو 1روند ها چين خط. كرد مشاهده را تمركز شاخص

  

 

1- Trendline. 
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1:  (4.91, 265.3)

2: (4.92, 263.7)

262

263

264

265

266

267

4.85 4.86 4.91 4.92 4.94 5.00 5.07 5.12

ادغــام   اه ايجــاد شــده پــس از  ازار نيروـگ درصد سهم ـب

H
H

I  
ص

اخ
شـ

HH جديد     I شاخص   ـاخص  روند ش

19 .0%

19 .1%

19 .2%

19 .3%

19 .4%

19 .5%

4.85 4 .86 4.91 4.92 4 .94 5 .00 5.07 5.12

ادغــام ــس از  وگاه ايجاد شــده پ درصد سهم بازار نير

C
R

4 
كز

ــر
تم
ت 

ــب
س
ص ن

اخ
ش

CR4   ركز جديـد شاخص نسبت تـم اخص  ـش روند 
 

  ادغام از پس جديد نيروگاه ي اندازه افزايش راث بر CR4 شاخص تغييرات  -1  نمودار

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  
  
  

  

  

  
  

  ادغام از پس جديد نيروگاه ي اندازه افزايش ثرا بر ،HHI شاخص تغييرات - 2 نمودار
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ـازار  سـهم  درصد افزايش با كه است اين بيانگر ،1 نمودار  ادغـام،  از حاصـل  نيروگـاه  ب

 نيروگـاه  بـازار  سـهم  قدر چه هر بنابراين. داشت خواهد افزايشي روندي نيز CR4 شاخص
ـرار  احتمـال  باشد، تر بيش ها نيروگاه دوتايي ادغام از حاصل  در جديـد  نيروگـاه  گـرفتن  ق

ـه  در و رفتـه  بـاال  بـازار  بـزرگ  نيروگاه چهار مجموعة . كنـد  مـي  پيـدا  افـزايش  CR4 نتيج

 سـهم  درصـد  افـزايش  بـا  نيز HHI شاخص كه شود مي مشاهده ،2 نمودار در  نيچن هم

 كـه  شود مي نقاطي شامل ولي ،دارد افزايشي روندي ،كل در ادغام، از حاصل نيروگاه بازار
 بـه . اسـت  كـرده  پيـدا  كاهش HHI شده، ايجاد نيروگاه بازار سهم درصد افزايش وجود با

 21/0 بازار سهم تالفاخ با ،)13و10 (هاي نيروگاه ادغام به مربوط) 1 (ةنقط ،مثال عنوان

 بـه  منجـر  كه باشد، يم هم به نزديك بزرگ، نيروگاه دو اين بازار سهم يعني ،است درصد

 ةنقط و است دهيرس 24/19 به CR4 و 3/265 به HHI شده، مگاوات 1918 عملي قدرت
ـهم  اختالف با ،)29 و 6 (هاي نيروگاه ادغام به مربوط ،)2( ـه  83/1 بـازار  س  بـه  منجـر  ك

 ينقاط. است دهيرس 25/19 به CR4 و 7/263 به HHI شده، مگاوات 1922 عملي قدرت

 ايـن  نتيجـه  در. اسـت  دور هـم  از نيروگاه دو بازار سهم كه هستند نقاطي بيانگر ،2 مانند

ـازار  سـهم  با بزرگ نيروگاه دو ادغام كه دهند مي نشان نقاط ـم،  بـه  نزديـك  ب  شـاخص  ه
HHI تـر  بـيش  نيـست،  نزديـك  هـم  به بازارشان سهم كه بزرگي نيروگاه دو به نسبت را 

 نيروگـاه  بـازار  سـهم  افـزايش  وجـود  بـا  ،2 به 1 ةنقط از حركت با يعني. دده مي افزايش

ـم  تقريبـا  نيروگـاه  دو ،1 ةنقط در زيرا يابد، مي كاهش HHI ادغام، از حاصل . نـد ا انـدازه  ه
 بـراي  خـوبي  معيـار  ،تـر  بـيش  ي شـده  ايجـاد  عملي قدرت تنها كه گرفت نتيجه توان مي

ل  جديد نيروگاه بازار سهم قدر چه هر بلكه يست،ن تمركز ي درباره قضاوت  ادغـام  از حاـص

 تـر  يكنواخت ادغام، از پس جديد وضعيت در را ها نيروگاه كل بازار سهم توزيع نيروگاه، دو

 و دشـ  ذكر قبال كه است HHI شاخص يژگيو نيا. شد خواهد تر كم HHI شاخص ند،ك
اه  سـهم  يپراكندگ و انسيوار هرچه كه است نيا انگريب ـ  بـازار  در هـا  بنـگ  باشـد،  تـر  شيب

م،  با تمركز شاخص دو از استفاده  نيچن هم. بود خواهد تر شيب HHI شاخص  ةنتيجـ  ـه

 جديـد  نيروگـاه  بـازار  سـهم  افـزايش  بـا  ،CR4 شـاخص  زيـرا  ،كند مي روشن بهتر را ادغام

ـام  بنـابراين . كنـد  مي پيدا افزايش همواره ،ادغام از حاصل  بـازار  سـهم  بـا  نيروگـاه  دو ادغ
ـيش  هـم،  از دور بازار سهم با نيروگاه دو ادغام به نسبت را تمركز هم، به نزديك  بـاال  تـر  ب

 جديـد  نيروگـاه  هـم،  بـه  نزديـك  بـازار  سـهم  بـا  نيروگـاه  دو ادغـام  كه چند هر ،برد مي

  .باشد كرده ايجاد تري كوچك
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 ييدوتا ادغام
 ها نيروگاه

 2000 محدوديت
 يمگاوات

 تيمحدود بدون

270≥HHIيا  

7516.HHI≥∆
 مورد 115

204 ≥CRيا  

5814 .CR ≥∆
 مورد 131

25.263≥HHIيا  

10≥∆HHI  
 مورد 78

17194 .CR   يا≤

754 .CR ≥∆
 مورد 34

111  
 مورد

22  
 مورد

 بنگـاه  چهـار  تمركـز  نـسبت  هـاي  شاخص اوليه مقدار توجه با و خالصه طور به جينتا

ـند،  مي 25/253 و درصد 42/18 ترتيب به كه HHI شاخص و (CR4) بزرگ  زيـر  در باش

  .است شده داده نشان

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  گيري نتيجه  -5
 حـذف  از اسـتفاده  بـا  جامعـه  اقتصادي رفاه كردن حداكثر رقابت، قانون اصلي هدف

ه  از جلـوگيري  و بـازار  بـه  ورود موانع  از اسـتفاده  سـوء  بـراي  انحـصاري  اقـدامات  و هـا  روـي

 در بـازار  قدرت يبررس يبرا تمركز يها شاخص كاربرد .باشد مي بازار در مسلط موقعيت

اه ين چهـار  بازار سهم مجموع CR4 شاخص. است متداول كشورها از ياريبس  و بـزرگ  روـگ

HHI د  مربعـات  مجموع صورت به اخص  بـازار،  هـاي  بنگـاه  ي همـه  سـهم  درـص  يهـا  ـش

ل  انحـصار  (1 تا) كامل رقابت (صفر بين كه هستند بازار تمركز يريگ اندازه  تغييـر ) كاـم

اد  باعـث  هـا  شاخص اي آستانه حدود كهيآنجائ از .يابند مي  بـازار  در روشـني  و وضـوح  ايـج

 شـوند،  تنظـيم  بـاال  خيلي كه صورتيدر. شوند تعيين بهينه سطح در بايد پس شوند، مي

 كوچـك  خيلـي  اگـر  و شـد  نخواهند مشخص رقابت بر ادغام از ناشي هاي زيان از بسياري

  .نباشند الزم شايد كه كرد خواهند تحميل را يتر بيش هاي بررسي شوند، انتخاب

 نيروگـاه  بازار سهم درصد افزايش با ها، نيروگاه ادغام اثر بر تحقيق، اين نتايج اساس بر

 بـازار  سـهم  قـدر  چـه  هـر  بنابراين. دارد افزايشي روندي نيز CR4 شاخص ادغام، از حاصل

 نيروگـاه  گـرفتن  قـرار  احتمـال  باشـد،  تـر  بيش ها نيروگاه دوتايي ادغام از حاصل نيروگاه
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زايش  CR4 نتيجـه  در و رفتـه  بـاال  بـازار  بـزرگ  نيروگـاه  چهار مجموعة در جديد ـف  پيـدا  ا

ام،  از حاصـل  نيروگـاه  بازار سهم درصد افزايش با نيز HHI شاخص. كند مي  كـل  در ادـغ

 بـازار  سـهم  درصـد  افـزايش  وجـود  بـا  كـه  است نقاطي شامل ولي ،دارد افزايشي روندي

 در هـا  بنگـاه  ي اندازه عيتوز ةنحو ليدل به كه كرده، پيدا كاهش HHI شده، ايجاد نيروگاه

 ،تـر  بـيش  ي شـده  ايجـاد  عملـي  قـدرت  تنها كه گرفت نتيجه توان مي بنابراين. است بازار

 كنـار  در تمركـز  شـاخص  دو از استفاده و نبوده تمركز ي درباره قضاوت براي خوبي معيار

 بـازار  سـهم  قـدر  چه هر  نيچن هم. كند مي روشن بهتر را تمركز ميزان و ادغام ةنتيج هم،

ل  بازار سهم توزيع ها، نيروگاه ادغام از حاصل جديد نيروگاه  وضـعيت  در را هـا  نيروگـاه  ـك

ـ جد بـازار  در هـا  بنگـاه  ي انـدازه  انسيوار (ندك تر يكنواخت ادغام، از پس جديد  تـر  كـم  دي

 بـه  نزديك بازار سهم با نيروگاه دو ادغام بنابراين،. شد خواهد تر كم HHI شاخص ،)باشد
 هـر  بـرد،  مـي  باال تر بيش هم، از دور بازار سهم با نيروگاه دو ادغام به نسبت را تمركز هم،

 ايجـاد  تـري  كوچـك  جديـد  نيروگاه هم، به نزديك بازار سهم با نيروگاه دو ادغام كه چند
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