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 اجـراي اصـل   ،هـاي اخیـر در کـشور مـا      اقتصادي چشمگیر در سال   یکی از اقدامات  
هاي مهم ایجاد رقابت  هاي دولتی است و این موضوع از مؤلفه سازي دارایی خصوصی

  کـه  هاي قانونی است    در اقتصاد و نیل به سوي بازار آزاد است که مستلزم بسترسازي           
 موجب اخالل رقابت در ها  و تراستاتها، ایجاد انحصار سازي بدون رعایت این بستر

در ایـن مقالـه بـه تعریـف بازارهـاي      . شود  کننده می   بازار و از بین رفتن رفاه مصرف      
هاي شناسایی آن، تنظیم اقتـصادي و    تراست، قدرت بازاري و شاخص     اقتصادي و ضد  

 کـاربرد ایـن مفـاهیم در    ،تراست و اصـول آن و در نهایـت   ابزارهاي آن، قانون ضد   
ـ  صـنعت بانکــداري مــی  ردازیم و در پایــان بــا بررسـی وضــعیت بانکــداري کــشور  پ

  .شود پیشنهادهایی ارائه می
  

 .JEL :G21 , K21, L50 طبقه بندي

  .هاي قدرت بازاري، تنظیم اقتصادي، صنعت بانکداري تراست، شاخص بازارهاي ضد :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه. 1
 دولتـی اداره شـده   صـورت  ه بـ هـا   سـال ترین عوامل ایجاد بازار رقابت کامل در اقتصادي کـه      از مهم 

هایی از اقتصاد است کـه   سازي و از بین بردن انحصار دولتی در بخش     است، اجراي اصل خصوصی   
طـوري کـه مـصالح مـردم و دولـت         را اداره کند، به     رقابتی آن  صورتتواند به     بخش خصوصی می  

ه، وجود انحصارات اسـت،  از آنجا که یکی از موارد نقض حقوق اقتصادي جامع       .  حفظ شود  کامالً
ست  اها هایی که سال ایجاد رقابت کامل با حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی در ورود به عرصه   

توانـد مـردم را در کـسب محـصوالت و      توسط دولت و به طور یک جانبه مدیریت شده است، مـی        
سازي،  ي خصوصی از اقدمات ضرور،اما. خدمات رقابتی با کیفیت بیشتر و قیمت کمتر یاري نماید      

ایجاد قوانین ضدانحصار است تا مانع جایگزینی انحـصار دولتـی بـا انحـصار خـصوصی شـود زیـرا                
عقیده برخی صاحبنظران این عرصه، انحصار در بخش خـصوصی بـه مراتـب مـضرتر از انحـصار                   به

 زمانی تا ،در نتیجه. سازد غیرطبیعی در بخش دولتی است و نظام اقتصادي را بیش از پیش مختل می            
سـازي تـدوین نگـردد و عملیـاتی      که قوانین مبارزه با انحصار به عنـوان بـستر الزم بـراي خـصوصی          

  . ست نخواهد آمدد ه بکشورسازي در  نشود، موفقیت چندانی در روند خصوصی
 از صنایعی است که در عرصه خصوصی سازي از صنایع پیشرو    کشورماصنعت بانکداري در    

وضـع مقـررات ایـن صـنعت بـراي پیـشگیري از       و  نیاز مبرم جهت کنترل   این منظور،   بوده است و به   
هـاي    سـازي و تـالش   بـا توجـه بـه اهمیـت خـصوصی     . شود وجود انحصار در این بخش احساس می      

بیر الزم اقتصادي انجام نشود، ا قانونی و تدتمهیداتصورت گرفته در این زمینه، اگر این موضوع با       
در ایـن مقالـه   بنـابراین  . یابـد  شود و مشکالت کشور افزایش می انحصار دولتی به خصوصی بدل می 

هاي اقتصادي و نحوه عملکرد آنها از ایجاد این معضل پیشگیري و    سعی شده تا با شناسایی شاخص     
  .یا در رفع آن بکوشیم

گیـري تمرکـز    هـاي انـدازه    تعاریفی از انـواع بازارهـا، روش  2-5هاي   درادامه مقاله، در بخش   
هـاي مربـوط    موضوع تنظیم اقتصادي و ابزارهـا و سیاسـت      . ت بازاري بررسی شده است    بازار و قدر  

 بر وضعیت تمرکز در صـنعت بانکـداري   9-14هاي  بخش.  ارائه شده است6-8هاي    آن در بخش    به
  .گیرد شود و درنهایت، ساختار بازار بانکی در ایران مورد تحلیل قرار می در آمریکا متمرکز می

  
  بازارهاتعاریفی از . 2
  ي کامل انحصار بازار و کاملرقابتبازار . 2-1

شـود کـه در آن تعـداد زیـادي خریـدار و       در متون اقتصادي، رقابت بـه حـالتی از بـازار اطـالق مـی       
اگرچه بازار رقابت . کنند دست آوردن و یا فروش کاالهاي مشابه تالش می    هفروشنده مستقل براي ب   
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د زیـادي رقیـب، وجـود داشـته و منحنـی تقاضـاي بنگـاه بـه             که در آن براي هر بنگـاه تعـدا         -کامل
است، ضمن آنکه سود اقتصادي بلندمـدت  » نهایت کشش بی«صورت خط افقی و داراي شیب صفر 

 از الگوي اماشود   شرایط فوق در دنیاي واقعی کمتر محقق می  همه با   -بنگاه رقابتی برابر صفر است    
 کرد و میزان انحراف بازارهاي واقعـی را از الگـوي     توان یاد  فوق به عنوان یک وضعیت آرمانی می      

  کامـل  انحصار. است  کامل نقطه مقابل بازار رقابت کامل، بازار انحصار      . نمودمطلوب فوق ارزیابی    
 ی جانشینمحصولششود که در بازار فقط یک تولیدکننده وجود دارد و براي     به شرایطی اطالق می   

  .)1990کالرك،( وجود نداشته باشد
  
  استتر ضد بازارهاي اقتصادي و بازارهاي .2-2

این دو جنبه، بازارهاي اقتـصادي  . توان بین دو شکل کلی و مختلف از یک بازار، تمایز قائل شد  می
. انــد  بـازار داراي بعـد محـصول و بعـد جغرافیـایی     هـر دو نــوع اسـت هـستند کـه    تر ضـد و بازارهـاي  

وعه محصوالت بازار و بعد جغرافیایی بـه معنـاي   دانیم، بعد محصول به معناي مجم گونه که می  همان
  .دهد اي است که بازار آن را پوشش می سطح ناحیه

  
  بازارهاي اقتصادي. 2-3

اي از  اي از خریـداران، مجموعـه     اي از محـصوالت، مجموعـه       یک بازار اقتـصادي شـامل مجموعـه       
انـد و قیمـت     در تعاملفروشندگان و یک ناحیه جغرافیایی است که در آن خریداران و فروشندگان    

فقط به  با نقطه دیگر ، قیمت در هر نقطه از بازار»کامل«در یک بازار   . کنند  هر محصول را تعیین می    
  . دو نقطه متفاوت است میزان هزینه حمل و نقل بین آن

  
  استتر ضدبازارهاي . 2-4
دلی، هدف یـک بـازار   کننده قیمت تعا کید بازارهاي اقتصادي در شناسایی عامالن تعیین   أخالف ت بر

فرضـیه  «تراسـت توسـط آزمـون     مرزهاي یک بازار ضـد  . تراست، شناسایی قدرت بازاري است     ضد
  . شود  تعیین می1»انحصارگر کامل

تراسـت، بـا یـک نـوع محـصول یـا گروهـی از محـصوالت و یـک ناحیـه                   یک بـازار ضـد      
اي کـه یـک بنگـاه     گونـه   به.شود  معرفی می ،شود  جغرافیایی که در آن محصول تولید یا فروخته می        

گیرد، بلکـه آن بنگـاه تنهـا     گذاري قیمتی قرار نمی   فرضیِ افزایش دهنده سود، مورد هدف مقررات      

                                                
1. Hypothetical Monopolist Test 
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یک تولید کننده یا فروشـنده حـال و آینـده آن محـصوالت در آن ناحیـه اسـت کـه ممکـن اسـت                  
نـد و تحقـق ایـن     را تحمیـل ک 1(SSNIP)حداقل یک افزایش  قیمت جزئی اما قابل توجه و پایـدار    

  .)2002چارچ و همکاران، ( باشندتمام محصوالت دیگر ثابت قیمت فرض است که این موضوع با 
  
  در جستجوي قدرت بازاري: استتر ضدبازارهاي . 2-5
کننـدگان در بـازار    توانایی یـک یـا گروهـی از مـشارکت      عبارت از   » انحصاري«یا  » قدرت بازاري «

توانـد یـک فـرد یـا       مشارکت کننده در بـازار مـی  .  محصول است تعیین قیمت، مقدار و ماهیت    براي
و بیـشتر   سـود  منتهی به افـزایش  اعمال قدرت بازاري یا انحصاري براي بنگاه انحصاري         . بنگاه باشد 

هـاي    به شیوه،قدرتاین  .شد خواهد گسترده مزایاي اجتماعی و سیاسی  افزایش خطر و همچنین   یب
 قدرت بازاري بـه دلیـل   ،در مواردي. آید ت میس ده  ي مختلف ب  ها شود و به روش    مختلف ظاهر می  

 قدرت بازاري به عنوان یک ، مواردبرخی و در شود بیشتر ایجاد میخواست بنگاه براي کسب سود      
 قـانونی و یـا رفتارهـاي غیرقـانونی     هـاي  نتیجه فرعی از نوآوري، اختراع، تحقیق و توسـعه، حمایـت        

 ابـداع و  ماننـد مکن است از طریق رفتارها و اقدامات مختلف قدرت بازاري حتی م  . شود حاصل می 
توانـد    قدرت بـازاري بـا توجـه بـه ریـشه آن مـی        ،حال هر در. ها به دست آید    یا کنترل منابع و نهاده    

ایـن  . موجب کاهش تولید، افزایش قیمـت، نـابرابري در توزیـع درآمـد و تـأخیر در پیـشرفت شـود            
کز باال، موانـع ورود علیـه رقبـاي بـالقوه، ادغـام و غیـره ظـاهر         تمرگوناگون مانند به اشکال    ،درتق

 امـا آثـارش  یا در خارج آن باشـد،   و منشأ ایجاد قدرت بازاري ممکن است در داخل بازار  . شود می
  .)2000، همکارانچارچ و ( در داخل بازار مشاهده خواهد شد

  
  )انحصاري (يگیري قدرت بازار اندازه هاي روش. 3
  2رشاخص لرن. 3-1

هــا و هزینــه نهــایی  شــاخص لرنــر، قــدرت انحــصاري بنگــاه را براســاس شــکاف نــسبی بــین قیمــت
 اخـالل  ،هرچه شکاف بین قیمت و هزینه نهایی بیشتر باشد، عملیات انحصاري       . کند گیري می  اندازه

  .کند بیشتري در رفاه اجتماعی و تخصیص منابع ایجاد می

                                                
1. Small but Significant and Nontransitory Price Increase 
2. Lerner Index 
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  )مثلث رفاه( 1نصیب از دست رفته. 3-2
هـاي    بازار به محاسـبه هزینـه  کلاین روش با محاسبه حاصل جمع مثلث رفاه از دست رفته براي       در  

جا که انحصار موجب کاهش سطح تولید نـسبت بـه سـطح تولیـد        آن از. پردازد میاجتماعی انحصار   
 .شـود  کنندگان به کاالها و خدمات مـی  مصرفکمتر  موجب دسترسی    این موضوع  ،شود رقابتی می 
 کاهش رفاه جامعـه بـا مثلـث رفـاه     .بپردازند يبیشتر قیمت ندین، مصرف کنندگان مجبور عالوه بر ا  

  .استگیري  قابل اندازه
  
  2شاخص روچیلد. 3-3

گیري قدرت انحصاري استفاده کرد که تابع تقاضاي  توان براي اندازه  میزمانی از شاخص روچیلد
 هنگامی که تعدادي ،براي مثال. یز باشندا تمقابل) ها یا گروهی از بنگاه(تقاضاي بنگاه بازار و تابع 

گیري قدرت   از شاخص روچیلد براي اندازهتوان می ،کنند  هم همکاري و ائتالفاها ب از بنگاه
المللی، بازار  نمونه بارز چنین وضعیتی در بازارهاي بین.  استفاده کردکننده  گروه ائتالفيانحصار

تعیین نسبت شیب آنها  ضاي بنگاه و تقاضاي بازار وبا مشخص شدن تقا. استنفت و کارتل اوپک 
  . شاخص روچیلد پرداخت توان به محاسبه می
 
 گیري تمرکز بازار اندازه. 4

 میـزان ه چـ  هـر . گیـري تمرکـز بـازار اسـت        ، انـدازه  گیري میزان رقابت و انحـصار      ندازه ا روشیک  
د ، بـازار بـه انحـصار نزدیکتـر     ز بیـشتر باشـ  که تمرچ تر و هر کمتر باشد، بازار رقابتی تمرکزشاخص  

  :گیرد معیار صورت می بندي کلی از طریق دو سنجش اندازه تمرکز در یک تقسیم .خواهد بود
  . معیارهاي نسبی   و  معیارهاي مطلق

کـه   حـالی  درشود،  میها و هم به نابرابري اندازه آنها توجه  معیارهاي مطلق به تعداد بنگاه   در    
هـاي   تـوان روش   اسـاس مـی  اینبر . کنند میها توجه   نابرابري اندازه بنگاه به فقطمعیارهاي نسبی   در  

 تمرکـز  نـسبی  گیـري   انـدازه  و  تمرکـز  مطلـق گیـري    گیري تمرکـز را نیـز بـه دو دسـته انـدازه             اندازه
  . بندي کرد  طبقه

اي فـوق ارائـه شـده    هـ  ش یک از رو ابزارهاي متفاوتی نیز براي محاسبه تمرکز در غالب هر        
دلیـل کـه از     ایـن  هـاي آن بـه    و از ذکـر فرمـول  پردازیم  آنها می اجمالیدر ادامه به معرفی   است که   

  .کنیم موضوع بحث خارج است، خودداري می

                                                
1. Deadweight Loss 
2. Rothehild Index 
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  اندازه گیري مطلق تمرکز. 4-1
  )بنگاه برترn سهم (نسبت تمرکز 

ایـن شـاخص    . گیـري تمرکـز اسـت      تـرین شـاخص انـدازه      تـرین و سـاده     معیار نسبت تمرکز متداول   
ایـن روش بـه دلیـل نیازهـاي     . هاي بـزرگ و پیـشرو در صـنعت اسـت     دهنده سهم بازاري بنگاه   نشان

  .شود  و در مطالعات تجربی از این شاخص استفاده میاستاطالعاتی محدود بیشتر متداول 
  
  HHI(1( هیرشمن -شاخص هرفیندال. 4-2

.  هیرشـمن اسـت  -فینـدال هاي مهم و کاربردي براي بیان مفهوم تمرکز، شاخص هر یکی از شاخص  
دست آوردن ایـن شـاخص    ه براي ب. کند هاي صنعت استفاده می  بنگاهاین شاخص از اطالعات همه      

ها در صنعت یا بازار   بنگاه همهمانند آنکار و    تولید، فروش، نیروي   هاي  از مجموع مربع سهم اندازه    
شـاخص  . دهـد  ن در بازار وزن مـی اندازه سهم آ در واقع این شاخص به هر بنگاه به     . شود  استفاده می 

  :شود  به صورت زیر تعریف می)HHI(  هیرشمن-هرفیندال





N

1i

2
i

SHHI 

2
iS :سهم بازار بنگاه مربع i  
N :هاي موجود در صنعت یا بازار تعداد بنگاه  
  

   نحوه برخورد با ادغام با توجه به شاخص تمرکز.1جدول 
 HHIاندازه   وضعیت تمرکز  با ادغامنحوه برخورد 

  1000کمتر از   رقابتی  ادغام بالمانع است
 واحد افزایش دهد، با 100 را بیش از  HHIاگر ادغام، شاخص

  1800 تا 1000بین   تمرکز مالیم  .شود ادغام برخورد می

 واحد افزایش دهد، با ادغام 50 را بیشتر از HHIاگر ادغام، شاخص
  1800باالي   زتمرک  .شود برخورد می

  .نتایج تحقیق: مأخذ
 
  نا و کايها شاخص. 4-3

ها توان دو داده   به سهم بازار بنگاه    )HHI( شاخصدر  . است )HHI(این شاخص تعمیم یافته شاخص      
 مـشخص  αنا و کاي توان سهم بازار به صورت کلی و با نمـاد       ها  که در شاخص   شده است، درحالی  

 .شود می

                                                
1. Herfindahl-Hirshman Index 

)1(  
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47  شورنقش تنظیم و نهادهاي ضدانحصار در صنعت بانکداري ک                                      

  1شاخص آنتروپی. 4-4
. هایی از فیزیک و مکانیک مورد استفاده قرار گرفـت      عنوان ابزاري در شاخه    مفهوم آنتروپی به  ابتدا  

کنـد و معیـار آنتروپـی      گیري مـی  نظمی و اختالل را در یک نظام اندازه آنتروپی کمیتی است که بی    
 اسـت  در واقع، آنتروپی معیار معکـوس تمرکـز      . شود اي براي واریانس بکار برده می       عنوان گزینه  به

  .یابد  که آنتروپی افزایش داشته باشد، تمرکز کاهش میزمانیزیرا 
  
 گیري نسبی تمرکز اندازه .5
  2شاخص واریانس لگاریتم. 5-1

 .تواند مانند شاخص آنتروپی به چند زیرگـروه اسـتراتژیک تجزیـه و محاسـبه شـود        این شاخص می  
 ایـن فـرض اساسـی   . یکسان داشته باشند  ها اندازه  صفر است که تمام بنگاهزمانیمقدار این شاخص  

اشـکال ایـن شـاخص ایـن     . کنـد  ها، رقابت بیشتري را ایجاد مـی  است که تشابه بیشتر در اندازه بنگاه     
رغـم داشـتن دو وضـعیت     اندازه بـه    بنگاه همدویست  یااست که براي مثال در دو بنگاه هم اندازه و        

  .آید دست می همجزا، مقدار یکسان ب
  
  نی ضریب جی. 5-2

ضریب جینی صفر به این معنـا اسـت   . ارزش مقداري ضریب جینی بین صفر و یک در نوسان است    
 اسـت کـه   ایـن   دهنـده  ها داراي سهم یکسان هستند و مقدار ضریب جینـی یـک نـشان      بنگاه  که همه 

  . پراکندگی اندازه بنگاه بسیار نامتعادل و بازار انحصاري است
ري مانند شاخص پاپاندرو، شاخص سـودآوري بـین   هاي دیگ شود که شاخص   یادآوري می   

  .)1379خداداد کاشی، (گنجد   نمیهنیز وجود دارند که توضیح آنها در این مقال
  
  3وضع مقررات یا تنظیم اقتصادي. 6

گـذاري،    ماننـد قیمـت  (ها  الت دولت براي تغییر رفتار بنگاه    بیان ساده عبارت است از مداخ      بهتنظیم  
عبارتی، تنظیمات بخشی از مداخالت دولت اسـت   به) 1989 شیلر، (.)م تبلیغاتسطح تولید و یا انجا   

 طـور  بـه این مداخالت . گیرد  از قدرت بازاري صورت میها که براي پیشگیري از سوءاستفاده بنگاه     
  :کلی به دو صورت قابل انجام است

   ساختار بازارهاعبارتی تغییر ف قدرت بازاري و یا بهوضع قوانین در جهت کاهش و یا حذ) الف

                                                
1. Entropy Index 
2. Logarithm Variance Index 
3. Economic Regulation 
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48 51فصلنامه پژوهشها و سیاستهاي اقتصادي   شماره            

  گیري از قدرت بازاري تعیین مقررات تنظیمی براي محدود ساختن بهره) ب
 سـاختار بـازار دچـار تغییـر شـود       آنکـه توان ادعا کرد که با اعمال این مقررات، به جاي   می  

شـود، سـاختار    هـا پیـشگیري مـی    از ادغـام بنگـاه  کـه   براي مثال، هنگامی. یابد  می تغییر   1رفتار بازارها 
هـا در یـک بنگـاه یـا حتـی صـنعت        که از افزایش قیمـت  گیرد و هنگامی  ازارها تحت تأثیر قرار می    ب

 .)1989شـیلر، ( شـود   یري از قدرت بازاري متـأثر مـی  گ آید، شدت بهره  خاص پیشگیري به عمل می    
  .شوند شامل میدو جنبه فوق را   نکته مهم این است که قوانین رقابت کشورهاي مختلف، هر

  
  گذاري رهاي مقرراتابزا. 7

هایی در طیف وسـیع تـصمیمات بنگـاه شـود      تواند شامل محدودیت اقتصادي میتنظیم اینکه    به رغم 
قیمـت، مقـدار و   : انـد از  شـوند عبـارت   وسیله تنظیم کنتـرل مـی   هگیري که ب متغیرهاي کلیدي تصمیم  

  .گذاري ، تبلیغات و سرمایهاند از کیفیت تولید اند عبارت متغیرهایی که کمتر معمول. ها بنگاه تعداد
  
  کنترل قیمت. 7-1

توانـد    آن را اعمـال کنـد و یـا مـی     باید تواند تعیین یک قیمت خاص باشد که بنگاه         تنظیم قیمت می  
  .گذاري نمایند  خاص کاالي خود را قیمتبازهبنگاه را محدود کند تا در یک 

  
  کنترل مقدار. 7-2

توانـد بـدون تنظـیم قیمـت یـا همـراه بـا آن         ه شده میمحدودیت مقدار تولید کاال یا خدمات فروخت   
شـود کـه میـزان      این مورد در بـسیاري از تولیدکننـدگان محـصوالت نفتـی دنیـا مـشاهده مـی                 . باشد

گردید و مسلم است که ایـن تعیـین      جهانی تعیین میصورتشد اما قیمت به  حداکثر تولید معین می 
  .مقدار بر قیمت جهانی مؤثر است

 
   ورود و خروج کنترل. 7-3

هـا و بـه بیـان دیگـر      کنند، قیمت و تعداد بنگـاه  کنندگان آنها را کنترل می دو متغیر بحرانی که تنظیم    
ــروج اســت  ــر ورود و خ ــی . محــدودیت ب ــا بحران ــن متغیره ــداد بنگــاه   ای ــرا قیمــت و تع ــد زی ــا  ان ه

 مختلـف  ورود ممکـن اسـت در سـطوح   . کنندگان کلیدي کارایی تخصیصی و تولیدي هستند    تعیین
طـور ایـن کـار معمـوالً      تواند کنترل شود همان هاي جدید می  ورود توسط بنگاه،نخست. تنظیم شود 

                                                
1. Behaviour of Markets 
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هـاي جدیـد، یـک      بنگـاه عـالوه بـر کنتـرل ورود توسـط       . شـود   در تنظیم خدمات عمومی انجام می     
  .)2005  ویسکازي، (هاي تنظیم شده نیز کنترل کند وسیله بنگاه مؤسسه تنظیم ممکن است ورود را به

  
  تراست قوانین ضد. 8

 دخالت دولت در بازار به شـکل مقـررات غیرمـستقیم اسـت و از ایـن             اي از    شیوه تتراس قوانین ضد 
جهت با مقررات مستقیم دولت مانند مقررات تسهیالت عمومی آب و برق که قوانین ویـژه دربـاره            

لیل اولیه براي اتخاذ چنـین  د. ها، محصوالت و پوشش بازار قرار داده شده است، تفاوت دارد         قیمت
 نقــش قــوانین  بــه بیــان دیگــر،. تــرویج و محافظــت از رقابــت در نظــام بــازار اســت،هــایی سیاســت

سابقه این قانون دست کم در قیود قـوانین موضـوعه   . که بازارها را رقابتی کند   ضدتراست این است    
  . گردد   بر می1قانون شرمن میالدي با تصویب 19ه اواخر قرن ب

تراست در کشورهاي توسعه یافته مانند ایالت متحد آمریکا بخشی از مـتن قـانون    ین ضد قوان  
شـوند، قـوانین    کننـدگان رقابـت شـناخته مـی       هاي دولتی که به عنوان تنظـیم        و سازمان ها    اداره. است

کنند و معموالً مسئول تنظـیم قـوانین مـرتبط بـا ایـن پدیـده و قـوانین           میمعینضدتراست را تنظیم و   
 اسـتفاده  2برخـی از کـشورها از واژه قـانون رقابـت    . کنندگان نیز هـستند  رتبط با حمایت از مصرف    م

  .)1996فلد،نلنگ(کنند  می
  
  سیاست ضدتراست در صنعت بانکداري. 9
 تاریخچه قوانین ضدتراست در بانکداري. 9-1

ه و بـین   بیش از یک دهه است که به سـرعت یکپارچـه شـد          مریکاآ صنعت بانکداري ایاالت متحد   
 15131 تعـداد    گـذاري در آمریکـا از       سـپرده  هـاي   سسهها و مؤ   تعداد بانک  )1990-2002( هاي سال

ایـن دومـین کـاهش    . درصـدي داشـته اسـت    30کاهش در واقع و است   کاهش یافته    9336تعداد   به
هـا بـه    تعـداد بانـک  پس از اولین کاهش در زمان رکود عظیم است کـه در آن زمـان         ها  بانکتعداد  

  .ف کاهش یافتنص
ات بانکـداري آمریکـا بـود    رهاسازي قابل توجه قانون شـعب ها،  سهترین عامل کاهش مؤس    مهم
 و تغییـرات اخیـر   اعالم کـرد  مجاز ،ها و مالکیت توسط خرید سهام را که سابقاً ممنوع بود       که ادغام 

  .رده استهاي مجاز بانکداري از بین ب  فعالیتمسیر در راها   محدودیت،در قانون بانکداري

                                                
1. Sherman Act 
2. Competition law 
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هـاي پرداخـت نـوین را      بازارهـاي ثانویـه جدیـد و سیـستم    ،پیـشرفت تکنولـوژي  ضمن آنکـه   
بـه  هاي مـالی   اند دیگر مؤسسه    وارد بازارهاي جدید شده    ها که بانک  حالی  در .ارمغان آورده است   به

 مـالی  امنظـ  در وسـیع  تغییـرات  ایـن  .دنـد کر می فعالیتآن  در اه بانک که اند شده واردبازارهاي سنتی   

 و زارتـسکی ( نمـاییم  ارزیـابی  را بانکداري در ضدتراست سیاست تا است آورده پدید را مناسبی زمان
  .)2002  گیلبرت،

 ایجـاد  هـا جهـت   ممکن اسـت یـک واژه نامتـداول بـراي توصـیف تـالش             » ضدتراست«واژه  
تراسـت   رگیري لفـظ  این واژه از مبدأ آن و از بکا  ،اما. آید شمار یت و اجراي قدرت بازار به       محدود

 مختلط در صنایع مهم ایـاالت متحـد   ی یا ادغام1تخصصی بزرگ جهت توصیف یک شرکت مادر
برخی از این کسب و کارهـا در حقیقـت بـا سـاختار قـانونی بـه           . گیرد   می نشئت 19آمریکا در قرن    

هاي پراکنده در قالب یک تراسـت و   شکل یک تراست پیکربندي شد که به موجب آن سهم بنگاه        
. ، یو2هایی مانند استاندارد اویل ناظران معتقدند که بنگاه. شد داري می   وسیله یک هیئت متولی نگه      هب

نایی آن را یافتند تا در آن  مسلط شدند و توا  خود  بر صنایع  آهن ي راه ها  شرکت و ادغام    3استیل. اس
  . ها را افزایش دهند و سود انحصارگر کامل را دریافت کنند قیمتعرصه 

هــایی بــه خــصوص از ســوي کــشاورزانی کــه در  هــا، مخالفــت پاســخ بــه رشــد تراســتدر   
جستجوي هزینه حمل و نقل کمتر ریلی بودند و نیز صاحبان کسب و کارهاي کوچک و صـاحبان            

  .تراست شد هاي کوچک و دیگر مشتریان شکل گرفت که منجر به تصویب قانون ضد کشتی
 بـود کـه بـا قـانون     1890راسـت شـرمن در سـال     تراست فدرال، قانون ضدت    نخستین قانون ضد  

طلبـی را    انحـصارگرایی و تـالش بـراي انحـصار      ،قانون شرمن .  پیگیري شد  1914کالیتون در سال    
اي در جهـت   هر قراردادي که شامل یک نوع تراست شود یا دسیسه«طبق این قانون   . کند  ممنوع می 

در بخش دیگري از قانون . » بودن استکردن تجارت و بازرگانی باشد محکوم به غیرقانونی   محدود
نماید یا با شـخص و    می  فردي که انحصارطلبی یا تالش براي انحصارگرایی       هر «:شرمن آمده است  

 ».بایست مجرم شناخته شود چیند تا انحصاري شکل بگیرد می یا اشخاص دیگر توطئه می

کند و آشـکارا   نوع میقانون کالیتون سبب توسعه قانون شرمن شد زیرا تبعیض قیمتی را مم   
مالکیت سهام را اگر اثر مالکیت به طور اساسی رقابت را کاهش دهد و یا بـه ایجـاد یـک انحـصار                 

  . نماید کامل منتهی شود ممنوع می

                                                
1. Holding Company 
2. Standard Oil 
3. U.S. Steel 
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شد تـا   ، عمدتاً در بانکداري به موضوعی غیرقابل اجرا نگریسته میتتراس به این دو قانون ضد  
.  بر این نظر عمومی خط بطـالن کـشید  1960ا در اواسط دهه   اینکه دادگاه عالی ایالت متحد آمریک     

 نخـستین بانـک ملـی و مـورد تراسـت      1964 و در سال  1 در مورد بانک ملی فیالدلفیا     1963در سال   
 مورد هدف قانون شرمن ها  امریکا حکم کرد که ادغام بانکه، دادگاه عالی ایاالت متحد 2لوئیزویل

  .)1965 ،تینمار(گیرد  و قانون کالیتون قرار می
 حتی پیش از حکم دادگاه عالی در این موارد، کنگره آمریکا قانونی را تـصویب کـرد             ،اما  

 تـصویب  1956تخصصی بـانکی کـه در سـال     قانون شرکت مادر.  بودها که در مورد ترکیب بانک
 و 3جانبـه  خصـصی بـانکی چنـد   ت   ي مادرها شده بود اغماض بانک مرکزي آمریکا در مورد شرکت  

  . یت سهام آنها را اصالح کردمالک
 مطـرح  ،هـا اسـت    که در مورد مالکیت سهام یا دارایی بانـک  BHC(4(در بخش سوم قانون       

شـود،   شده پیشنهادي که منجر به انحصار کامـل یـا کـاهش جـدي رقابـت در بـازار بانکـداري مـی                
ع عموم باشد و آثـار   از منافترار ضدرقابتی پیشنهاد مذکور به وضوح بیشثمگر اینکه آ  . پذیرفته است 

  . بایست حفظ شود احتمالی پیشنهاد در مواجهه با رفاه و نیاز جامعه باشد که می
خصـصی   تي مـادر هـا   فقط در مورد ترکیـب بانکـداري شـرکت        (BHC) که قانون  در حالی   

هایی از  افزوده شد و بخش 1966 و 1960 هاي ها در سال شد، قانون ادغام بانک    اجرا می  )BHC( بانکی
  . پوشش داد،داد  پوشش نمی(BHC)ازار بانکداري که ب

 هـاي پیـشنهاد    این قوانین ادغام به ناظران بانکداري ملی مسئولیت تحلیل آثار رقـابتی ادغـام         
، کنگـره  1966در قـانون سـال   .  اعطـا کـرد  ،رقـابتی بودنـد   که ضد یهاي ادغام شده و رد درخواست  

تراسـت   هـاي ضـد   زارت دادگـستري اسـت در تحلیـل   آمریکا نقش ناظران بانکی را که مـرتبط بـا و       
 تـصمیم کننـده بـانکی در مـورد یـک ادغـام پیـشنهادي             مـسئول تنظـیم    ،نخست. کرد بانکی مشخص 

 وزارت دادگـستري یـا بخـش    ، طـی ایـن مـدت     و دشو مدت سی روز انجام      تاادغام نباید   . دگیر می
یابد، ادغام   روز خاتمه میسی که مدت هنگامی. تواند به پیشنهاد مذکور اعتراض کند      خصوصی می 

  .)2005 ،الوارز(تواند انجام شود  می
  
  

                                                
1. Philadelphia National Bank 
2. Louisville 
3. Multibank Holding Company 
4. Bank Holding Company 
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  فرآیند تحلیل ضدانحصار. 9-2
پذیري  هاي سپرده سسهؤانحصار در بانکداري سه مرحله دارد که توسط ناظران بانک و م تحلیل ضد

ي پول،  بازرسی حسابدار شود و ناظران شامل بانک مرکزي، اداره و وزارت دادگستري انجام می
  .شوند  می1»پذیر هاي سپرده اداره نظارت بر موسسه« مؤسسه بیمه سپرده فدرال و

هـا   بنگـاه . مرحله اول تحلیل ضد انحصار، تعیین نوع محصوالت بانکداري مورد شمول اسـت       
 قـدرت بازاریـشان را بـه اجـرا     ،با کاهش محصول و افزایش قیمت در محصوالت انحـصاري خـود           

 تعیین نوع محصوالتی که ممکن است با ادغام تحت تأثیر قرار بگیرنـد اولـین        در نتیجه، . گذارند می
  . است ادغام استتر ضداقدام تحلیل 

اي از کل محصوالت بانکداري در تحلیـل    ها به عنوان نماینده     هاي سپرده   به طور کلی، داده     
اي ملحق شده به رقابت ه  است که در آنها بنگاه هاي جغرافیایی   مرحله دوم، تعیین ناحیه   . ادغام است 

گـذاري محـصوالت در بـازار جغرافیـایی         گیري آثار احتمالی قیمت     مرحله سوم، اندازه  . پردازند  می
هـاي   شود که چگونه ادغام پیـشنهادي بـر نـسبت    معموالً گام سوم، شامل این تحلیل می . محلی است 

ه تمرکز اسـت کـه ممکـن    دهاي سا گذارد و سپس بازبینی عوامل دیگر ماوراي نسبت  تمرکز اثر می 
  .یا کاهش دهدهاي افزایش در قدرت بازاري را افزایش و  است نگرانی

  
  هاي نظارتی و استراتژي وسیع آژانس. 9-3

هاي نظارتی و وزارت دادگستري مسئول تضمین انجام هرگونه  که یادآوري شد، آژانس طور همان
بر رقابت اثر منفی قابل توجهی نداشته هاي سپرده پذیري هستند که  ادغام بانکی یا ادغام مؤسسه

هایی   تصور شود که این مسئولیت به صورت اولیه با نپذیرفتن درخواست،شاید در نگاه اول. باشد
تري دارد و عموماً تعداد  شود اما این فرآیند نکات ظریف ، انجام میدده که رقابت را کاهش می

 و یا اگر دشو ظارتی غیرقانونی شناخته میهاي ن دهنده رقابت که توسط آژانس هاي کاهش ادغام
با وجود این در . د، بسیار اندك استگیر تراض وزارت دادگستري قرار میتأیید شود مورد اع

ها یا وزارت  هاي رقابتی را براي آژانس هایی که ممکن است نگرانی بسیاري از موارد، ادغام
 پیش از انجام ها  بانک،از مواقعدر بسیاري . دادگستري افزایش دهد هرگز انجام نشده است

هاي  گیرند و اغلب با دریافت اطالعات از آژانس درخواست رسمی از آژانس اطالعات اولیه می
ست یا خیر و اگر ا به طور قابل توجهی ضدرقابتی آنهاشوند آیا درخواست  مربوط متوجه می

آنجا که اطالعات مورد نیاز براي  عالوه بر این، از .دهند  اقداماتی انجام نمیضدرقابتی باشد هرگز

                                                
1. Office of Thrift Supervision 
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53  شورنقش تنظیم و نهادهاي ضدانحصار در صنعت بانکداري ک                                      

هاي  گیري جدي در مورد آثار رقابتی یک ادغام پیشنهاد شده به سهولت از سایت یک تصمیم
هاي ادغام را پیش از   ممکن است طرحها هاي مختلف قابل دسترسی است، برخی از بانک آژانس

  .  رها کنند خود هاي نظارتی  با آژانسبررسی و مشاوره
 بانکـداري درخواسـتی بـراي ادغـام ارائـه دهـد، آژانـس نظـارتی تحلیـل          اگر یک شـرکت    

  :دهد  مراحل زیر انجام میطبقاش را  رقابتی
 ، این ادغـام اثـر منفـی قابـل تـوجهی بـر رقابـت نـدارد             تشخیص دهد که  چنانچه آژانس   ) اول

 .گونه که تنظیم شده است پذیرفته شود ممکن است درخواست همان

بـراي  . اشته باشد که درخواست دهنده پیشنهادش را اصالح کندممکن است ضرورت د ) دوم
 . هاي مؤسسه اکتسابی را تعطیل کند مثال، ممکن است ضرورت یابد تا برخی از شعبه

  .)2008والتر، جان  (ممکن است با درخواست مخالفت شود) سوم
 
  بازار محصول. 4- 9

. دهند صوالت بانکی را ارائه میشمار از مح پذیر یک فهرست بی هاي سپرده ها و مؤسسه بانک
هاي نظارتی و  بایست آژانس هنگام بازبینی یک ادغام جهت بررسی آثار آن بر رقابت، آیا می

د؟ انجام این نور مجزا بازبینی نمایط هوزارت دادگستري آثار ادغام را بر رقابت، براي هر محصولی ب
الً از یک محصول با محصول دیگر فرآیند بسیار پرهزینه است زیرا سطح اولیه رقابت احتما

متفاوت است و اثر یک ادغام پیشنهادي بر رقابت احتماالً آثار گوناگونی بر محصوالت متعدد 
  .دارد

دادگاه ایاالت متحد امریکا در مورد بانک ملی فیالدلفیا معیاري تعیین کرد که تـاکنون نیـز         
 بازار محـصول مـورد اسـتفاده قـرار      توسط ناظران بانکی و وزارت دادگستري آمریکا براي سنجش        

برخالف تمرکز بر محـصوالت منفـرد، دادگـاه عـالی آمریکـا تعیـین کـرد کـه محـصول                    . گیرد  می
تعریـف دقیـق   . ارائـه شـده توسـط بانـک اسـت     » خوشه محصوالت و خـدمات    «مناسب در حقیقت    

ا  است که یک طیف از محـصوالت و خـدمات را بـه جـاي یـک کـاال یـ              اینمحصوالت به معناي    
 طیف اولیه محـصوالت و   شامل 1مفهوم خوشه . خدمت منفرد براي بررسی و آزمایش انتخاب کنیم       

ي هـا  ایـن محـصوالت شـامل حـساب    .  دریافت کنندها توانند از بانک که مشتریان میاست خدماتی  
 اسـت امـا بـه ایـن مـوارد محـدود       غیـره ي تجاري و شخـصی و  ها انداز، اعتباري، وام   دیداري و پس  

  .دنشو نمی

                                                
1. Cluster 
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 اعتبار مفهوم خوشه را که تغییراتـی در نظـام مـالی و ملـی از اواخـر دهـه              ،برخی از منتقدان    
سـري محـصوالت     ها نوعاً یـک  ، بانک1960در خالل دهه .  ایجاد کرده بود زیر سؤال بردند      1960
. دنـد  نبوآنهـا  دیگر قادر به ارائه هکردند که مؤسس اي، وامی و دیگر خدمات مالی را ارائه می         سپرده

عنـوان یـک    هـا و خـدمات را بـه    هـا، وام  رسد که این شرایط که ترکیب سـپرده      در نتیجه، به نظر می    
 ،هـاي رقیـب وارد کنـیم     ادغـام بانـک   بـراي  دیگر را در هر تحلیـل هاي محصول ببینیم تا فقط بانک   

ی،  محدودکننـده و تغییـرات تکنولـوژیک    اکنون به دلیل حـذف مقـررات  . براي آن زمان مناسب بود  
 بـسیاري  ،هاي مالی و اعتبـاري   پذیري و مؤسسه    هاي سپرده   هاي غیربانکی مانند مؤسسه     دیگر مؤسسه 

هاي دیگر   فقط بانکها در نتیجه رقیبان جدید بانک. کنند می از محصوالت و خدمات مشابه را ارائه    
کننـدگان کـه    کنند بلکه طیفـی دیگـر از فـراهم    نیستند که تنها این ترکیب از محصوالت را ارائه می   

. انـد  کننـد نیـز در ایـن رقابـت وارد شـده       را ارائـه مـی  هـا  یک یا گروهی از محصوالت مشابه بانـک   
خواهند با هم ادغام شـوند بـا آن مواجـه      یا دو بانک که میها بنابراین سطح درست رقابت که بانک     

کامـل یـا خوشـه     یـک خـط    ي فراهم کنندهها هستند، بزرگتر از میزان ارائه شده توسط دیگر بانک       
  .  و خدمات مالی استها ها، وام سپرده

دهـد کـه بـا وجـود اینکـه اعتمـاد بـه یـک مؤسـسه بـراي              هاي اخیر نشان می     شواهد بررسی   
ها از یک  ها و وام محصوالت مالی چندگانه کاهنده است، مشتریان به دریافت انواع چندگانه سپرده     

هـاي تمرکـز آن     ناظران بانکی در سـنجش .)2002 ، مک کلوئر–امل و استار  (دهند    بانک ادامه می  
در نتیجـه نـاظران   . کننـد  کنندگان، تنها یک خط نـسبتاً کامـل محـصوالت بـانکی را وارد مـی          فراهم

هـا و   هاي اعتبـاري و مـالی را کـه خـط بـه نـسبت ناکـاملی از وام        هنگام سنجش تمرکز نوعاً مؤسسه   
مـشترك کـه ممکـن      گذاري هاي سرمایه ی مانند شرکتهاي مال  کنند و یا بنگاه     ها را ارائه می     سپرده

اما ممکن است ناظران . کنند گیري وارد نمی ، در اندازهداست فقط یک محصول رقابتی را ارائه کنن  
در کننـد    را ارائـه مـی  هـا  پذیري که بیشتر محصوالت بانـک   سپردههاي  مؤسسه یک درصد از سپرده 

  .سنجش وارد کنند
 هـا   بانـک  هـاي نظـارت و وزارت دادگـستري آمریکـا بـر سـپرده          سسازي، آژانـ    براي ساده   

هاي تمرکز را بر این پایـه بنـا    شوند و نسبت  اي از کل محصوالت بانکی متمرکز می        عنوان نماینده  به
هـاي   داده. گیـرد   مـی نـشئت هـاي مفیـد    اسـتفاده از ایـن نماینـده از در دسـترس بـودن داده           . کنند  می

هایـشان را   هـاي سـپرده   ي منفـرد داده هـا  محلی موجود اسـت زیـرا بانـک   ها در هر سطح بازار   سپرده
  .کنند تفکیک شعبه گزارش می به
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  تعریف بازارهاي جغرافیایی بانکی. 10
معمـوالً  . تراسـت اسـت   تـرین جنبـه تحلیـل ضـد     دار اغلـب مـشکل      تعریف یک بازار جغرافیایی معنا    

حد ممکن وسیع معرفـی کننـد تـا اثرشـان در     کوشند تا بازارشان را تا    کنندگان ادغام می    درخواست
. تمایل دارند تا آن را محدودتر تعریف کنندکنندگان   در حالی که تنظیم ،آن بازار را حداقل نمایند    

کنندگان ادغام معتقدند که در نتیجـه تغییـر شـرایط جمعیتـی، اقتـصادي و مـالی،            هرچند درخواست 
المللـی و بـین ایـالتی و     ش بانکـداري بـین  تعریف بازار محلـی متـروك شـده اسـت بـه ویـژه گـستر          

هـا برخـی از خطـوط تجـاري خـود را از نـو        ها سـبب شـده اسـت تـا بانـک       تلف بانک هاي مخ   شعبه
دهی بـه کـسب و کارهـاي کوچـک و واحـدهاي        ها واحدهاي وام    بانک براي مثال، . بازسازي کنند 

 نواحی بزرگ خدمات رسانی هاي محلی نیست و به اند که محدود به شعبه   تأمین مالی تأسیس کرده   
اي حاکی  درخواست کنندگان ادغام برخی مواقع به وجود چنین واحدهایی به عنوان نشانه       . کنند  می

کـه ایـن     در حـالی ،کننـد  از آنکه میدان جغرافیایی بازارهاي بانکداري افزایش یافته است استناد مـی  
  .اند بازار اشتباه گرفتهک را با دهد که آنها ناحیه خدمات رسانی بان موضوع نشان می

توانند بین ارائه کننـدگان خـدمات     اقتصادي است که مشتریان می      بازار یک ناحیه یکپارچه     
هاي  در ناحیهها  دلیلی ندارد که بانک . جابه جا شوند و هیچ هزینه معامالتی زیادي را متحمل نشوند          

در واقـع، حتـی   . فاوت اعمال کننـد هاي متفاوتی را در بازارهاي مت    نتوانند قیمت  شان  خدمات رسانی 
هاي خدمات تعیین کند مدیران محلـی   براي قیمت) کف قیمت(اگر بانک مرکزي یک میزان اولیه     

سـیمونس و   (آورنـد  مـی عمل  هها با توجه به شرایط محلی ب معموالً احتیاط الزم را براي تنظیم قیمت     
  .)1998استاوینس، 

شـوند، ایـن دو    کنند ادغـام مـی   د انجام وظیفه میکه دو بانک که در یک بازار واح    هنگامی  
هاي  یابد و بانک سطح رقابت در این بازار کاهش می   . رقیب سابق بانکی، دیگر رقابتی با هم ندارند       

 هـست، ممکـن اسـت فرصـت اجـراي      نیزي تازه ادغام شده ها باقیمانده در این بازار که شامل بانک  
کنید که بازار شـامل   فرض ،براي مثال. متها را افزایش دهندقدرت بازاري را در بازار پیدا کنند و قی    

 اگر بانک یک و دو با هـم ادغـام شـوند و تـشکیل یـک      ،و هرکدام یک شعبه دارد سه بانک است    
بانک بزرگتر با دو شعبه را بدهند، آنها دیگر با یکدیگر رقابت نخواهند کرد اما هنوز ممکـن اسـت     

 از سـه بانـک بـه دو    ها آیا کاهش تعداد بانک. سه رقابت کندکه بانک ترکیب شده با بانک شماره     
معنــاي افــزایش قــدرت بــازاري و افــزایش فرصــت بــراي بــاقی مانــدن دو بانــک جهــت  بــه بانــک 

محدودیت محصوالت و افزایش قیمت نیست؟ با وجود این، دو بانک باقیمانده در بازار احتماالًٌ بـه          
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 بیشتر وام دهند و بیشتر سپرده بگیرند تا خروجی آنها را به  کنند تا   طور فزاینده با یکدیگر رقابت می     
  .باالترین میزان ممکن برسانند

 است کـه آیـا    نکتهاین درك شود مبتنی بر  هدایت میاکنونکه  هاي رقابتی، آنگونه   تحلیل  
کاهش تعداد رقیبان مهم، ممکن است منجر به افزایش قدرت بازاري و سطح کمتر خروجـی بهینـه        

تر  ها شود یا خیر؟ یک دلیل این نگرش این است که براي تعداد کمتر بانک ، ساده   یش قیمت و افزا 
هـا   ها را کاهش و نرخ بهـره وام  است که به صراحت یا به طور ضمنی تبانی کنند تا نرخ سود سپرده          

انجـام  بـراي مثـال،   .  بیشتر باشد و چنین اقدامی صورت بگیردها را افزایش دهند تا اینکه تعداد بانک 
برخی از شواهد تجربـی  . تر از یک التزام دو جانبه است  بسیار دشوار براي تبانی یک التزام سه جانبه     

انجامد کـه در ادامـه    ها می کنند که تعداد بیشتر رقیبان به کاهش قیمت       هم این دیدگاه را تقویت می     
زار داشـته باشـند و یـا    دو بانـک ادغـامی سـهم کمتـري در بـا        اما اگر یک یا هر    . پردازیم  می هابه آن 

ي باقیمانـده در بـازار کـه شـامل     هـا  رقیبان بسیاري در بازار باشند، رقابت جزئی نخواهد بود و بانک      
بانک ادغامی هم هستند احتمـاالً بـه رقابـت خـویش بـه طـور فزاینـده و ماننـد قبـل از ادغـام، ادامـه                

 شـود در آن صـورت ادغـام،    اگر بازار مربوط، کل آمریکا یا یک ناحیـه بـزرگ تعریـف     . دهند  می
اگر . شود  در بازار میجزئی، احتماالً منجر به کاهش قابل توجه دحتی اگر بین دو بانک بزرگ باش   

بازار مربوط، یک شهر کوچک با دو بانک محلی تعریف شود، آثار ادغام بر رقابت کامالً بـزرگ           
  . سی و مهم استدر نهایت، تعیین بازار مربوط براي تحلیل ادغام بانکی، اسا. است

در بانکداري مانند بیشتر صنایع، تسهیالت موقعیت و مکان بانک در رقابـتِ مـوثر، اساسـی              
 انجـام امـور بـانکی    کننـد و  هاي محلی خود حمایت عمده مـی  ها نوعاً از بانک   افراد و مؤسسه  . است
هـاي ضدتراسـت را     تحلیل در نتیجه این قانونگذاري،   . دانند  هاي دور غیرعملی می     را در فاصله   خود

هـاي مـشترك دارنـد را مـورد      ي ادغـام شـده شـعبه   ها به طور مضاعف در بازارهاي محلی که بانک    
  .دهد  تاکید قرار می

بانک مرکزي آمریکا بازارهاي جغرافیایی بانکی را براي کل نواحی ایاالت متحد آمریکـا                
 تعـاریف بانـک مرکـزي تاکیـد      ناظران بانکداري مانند وزارت دادگستري، ابتدا بر      . کند  تعریف می 

از  .توانند از تعاریف بازارهاي جغرافیـایی بانکـداري خـود اسـتفاده نماینـد       چند آنها می   کنند هر   می
تواننـد تمـام     پـذیري مـی     هـاي سـپرده     ، مؤسـسه  CASSIDI(1( سایت عمومی فدرال    طریق برنامه وب  

عـالوه بـر ایـن،    . ده نماینـد اي مـشاه  تعـاریف بـازار بانکـداري بانـک مرکـزي را بـا امکانـات نقـشه        
کنند و دریابند که چگونه یک پیـشنهاد بـالقوه ادغـام یـا         تمرکزهاي اولیه بازار بانکداري را بررسی     

                                                
1. http://cassidi.stlouisfed.org 
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ایـن توانـایی بـه    . توانـد تمرکـز در بازارهـاي بانکـداري را تغییـر دهـد           مالکیت بـا خریـد سـهام مـی        
نـد از مالحظـات   توا  چـه ادغـامی مـی   دهد تا بهتر تعیین کنند که  پذیري امکان می    هاي سپرده   مؤسسه

  .تراست گذر کند ضد
دهـد یـک اقـدام قـاطع در      اي که بازار جغرافیایی بانکی مربوط را تشکیل مـی   تعریف ناحیه   

مرکــزي بــا اخــذ انــک  از دوازده بیــکدر ایــاالت متحــد آمریکــا هر. تراســت اســت فرآینــد ضــد
ي، مسئول تعریف بازارهاي بانکی مربوط ها از شوراي مدیران نظام بانک مرکز      دستورالعمل و رویه  

هـاي    از بانـک یـک در هر. یابـد  خود هستند و اگر شرایط بازار تغییر کند این تعریف نیـز تغییـر مـی          
ایـن دانـش   .  وجـود دارد  خـود  مرکزي، کارکنان متخـصص و بـا دانـش نـواحی جغرافیـایی محلـی            

هر بازار محلی یـک مجموعـه     ، ارزشمند است زیرا     یتخصصی هنگام تعریف بازارهاي بانکی محل     
گیـرد کـه بـراي     ي اقتصادي، فرهنگی، سیاسـی، اقلیمـی و قـانونی را در برمـی     ها  مشخص از ویژگی  

، نـواحی  1هاي نواحی آماري خرد  بانک مرکزي آمریکا از شاخص    . داردتعریف دقیق بازار اهمیت     
 مـاري شـهري  ناحیـه آ . کنـد    اسـتفاده مـی    RMA(3(  و نواحی آماري مـرزي     2)MSA (آماري شهري 

)MSA(  نـواحی آمـاري در   .  نوعاً متشکل از یک شهر یا یک شهرك و روستاهاي اطراف آن است
. دنشـو   تعریـف مـی  OMB(4( امریکـا  هبندي ایـاالت متحـد   آمریکا توسط سازمان مدیریت و بودجه  

کند که یک ناحیه آماري خُرد شهري حداقل یک خوشه شهري و یک     کید می أ ت (OMB)سازمان  
ي کوچـک دور از نـواحی     ها  این ناحیه آماري حتی مکان    .  نفر است  49999 تا 10000ن  جمعیت بی 

رونـد بـه رسـمیت     ها فاصله بـه آنجـا مـی     اند و کارگران و کاسبان از مایل        شهري که قطب اقتصادي   
 یـا بیـشتر   50000نواحی آماري شهري حداقل داراي یک ناحیه شهري و جمعیتی برابـر  . شناسند  می

ي آمـاري  هـا  هاي آمـاري توسـط آژانـس    بندي داده آوري و جدول ها هنگام جمع   )MSA(از  . است
شود و پارامترهایی مانند جمعیت، درآمد و مسکن در ایـن نـواحی مـورد بررسـی          فدرال استفاده می  

  .گیرند قرار می
  )RMA(   شـامل یـک شـهر یـا       تعریـف شـده اسـت و       5 توسط انتـشارات رنـد مـک نـالی         ها

 بـه روسـتا   )OMB(هـاي آن اسـت امـا مرزهـاي آن ماننـد       قماري و حومه شهرهاي مرکزي، جوامع ا   
 نفـر جمعیـت داشـته    70بایست در هر مایل مربـع       می )RMA( یک   به عنوان مثال،  . شود  محدود نمی 

 . شهري مرکزي تعریف شده، رفت و آمد داشته باشند  درصد نیروي کار آن هم به ناحیه    20باشد و   
                                                
1. Micropolitan Statistical Area 
2. Metropolitan Statistical Area 
3. Randly Metropolitan Area 
4. U.S. Office Management and Budget 
5. Rand Mcnally 
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 (RAM)   کنندگان انتظار  ازارهاي محلی به طوري که یک گروه از مصرف      براي تعریف نواحی ب   ها
ایـن شـاخص عمـدتاً توسـط مـشاغل،      . شـود  رود تا خریدشان را آنجا متمرکز کنند، استفاده مـی     می

 مرزهاي یک روستا را ها  )MSA. (شود ر برده میکا ههنگام افتتاح یک شعبه یا اداره در یک ناحیه ب    
هـیچ دلیلـی وجـود نـدارد     . کنند ها خطوط روستایی را قطع می )RMA (که  کنند در حالی    ترسیم می 

اما نواحی سراسـر کـشور کـامالً    .  به دیگري ترجیح دارد   )RMA( یا   )MSA(که بپذیریم یک شیوة     
. اي آن بیش از مقایسه با دیگر ابزارها در یک ناحیه ویژه است   ند و یک ابزار، ارزش استفاده       متمایز

کـه یـک درخواسـت     نک مرکزي گاهی در تعاریف بـازار بـانکی، هنگـامی   محیطی، با دلیل تغییر  به
هـاي   که بانک زمانی. شود یافته متمرکز می   کند و بر بازار تغییر     پذیرد، تجدیدنظر می    ادغام انجام می  

 به عنوان نقاط شروع تعریف بازارهاي بـانکی در   )RMA( و   )MSA(هاي    مرکزي فدرال از شاخص   
هـا بـا    ها به تنهایی کافی نیستند زیـرا گروهـی از بانـک    کنند، این شاخص  میها استفاده     سراسر ناحیه 

هایشان ممکن است مشتریان خود را از یک ناحیه دیگر که با ناحیه تعریف شده  حضور محلی شعبه 
 کند  توصیه می بانک مرکزي هنگامی. آنجا بکشانند   متفاوت است، به   )RMA( یا   )MSA (با شاخص 

گویـد بـازار بـانکی بایـد تغییـر کنـد         مناسب و کافی اسـت و یـا مـی   )RMA( یا )MSA( تعریف  که
هاي رفت و آمـد و   کند؟ در تحلیل تعاریف بازار بانکی، وزن عمده بر داده عواملی را بازبینی می  چه

دهند که سهولت،  می  ایده اصلی این است و شواهد تجربی نشان. سفر براي انجام کار، استوار است
هـاي مـالی اسـت و بـسیاري از مـردم روابـط        ننده مهم در انتخاب فـردي مؤسـسه  یک عامل تعیین ک  

عـالوه بـر اینکـه دادگـاه عـالی      . کنند بانکی اولیه خود را نزدیک محل زندگی یا کارشان حفظ می       
بایـست بـا انتخـاب     آمریکا تصویب کرده است که ناحیه رقابت مؤثر در خط معینی از تجـارت مـی        

اي  اي ترسیم شود که فروشندگان در فعالیت خود مشغول باشند و بـه گونـه         هدقیق ناحیه بازار به گون    
 ایـن  بهتأکید دادگاه عالی . طراحی گردد که مشتریان در عمل بتوانند در جستجوي ملزومات باشند          

 به حومه شهر و بازگشت براي انهي رفت و آمدهاي روز   ها  موضوع است که این عمل مبتنی بر داده       
  . ت باشدتراس هاي ضد تحلیل

هــاي روزانــه شــهري، تحلیلگــران بانــک  هــاي مــسافرت  و داده)RMA( و )MSA( عــالوه بــر
توانـد مـواد اولیـه نـواحی جغرافیـایی را فـراهم کننـد، متمرکـز             هـایی کـه مـی       مرکزي بر دیگر داده   

ر دیگـ . نماینـد  کنند یا خریـد مـی   شتریان بانک کجا کار میم اینکهند از  ها عبارت   شوند و آن داده     می
زا در محـل   نند نرخ اشتغال و رشد صـنعت اشـتغال      هایی که تحلیلگران ممکن است بررسی ک        گزینه

یک پرسش مهم . اي در بازار محلی است هاي توسعه ها، ورودها یا برنامه  است که شامل کل خروج    
عوامـل  . این است که یک ناحیه براي کاالها و خدمات به چه میزان متکی بـر دیگـر نـواحی اسـت              
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کننده در تعریف یک بازار بانکداري شامل محل تحصیل و تسهیالت تحصیالت دانـشگاهی،            نتعیی
و مراکـز  ) هـاي ویـژه    و مراقبـت هـا  مانند بیمارسـتان  ( هاي مهم، مناطق خدماتی     فروشی جایگاه خرده 

شـود، امـا بـه ایـن امـور محـدود            مـی ...) شـامل تحویـل روزنامـه و        ( اي  تفریحی مانند پوشش رسانه   
در نتیجه، تعداد عوامل بیش از آن است که بـراي تعریـف یـک بـازار بـانکی محلـی، از        . ددگر  نمی
ایـن پیچیـدگی،   . تر شمرده شود نه و وضعیت اشتغال بازار محلی مهم   هاي رفت و آمدهاي روزا     داده
تواند توضیح دهد که چرا موضوع تعریف بازار به یک آژانس که بانک مرکزي اسـت، سـپرده             می
تراسـت   هاي ضـد  شود و چرا این آژانس به شدت تمایل دارد تا به متخصصان محلی براي تحلیل     می

  .)2008 ،والتر(اتکا کند 
  

  )جربیشواهد ت(ساختار بازار و قدرت بازار . 11
تـرین نگرانـی اقتـصاددانان و      مهـم  اجـراي قـدرت بـازاري،         بـراي  در تعیـین قیمـت    هـا     توانایی بنگاه 

ارتبـاط  کـه   انجـام شـده اسـت    1951 سـال    توسط بـین در   اي    تحقیقات گسترده . سیاستگذاران است 
ت  و اجـراي قـدر  -شـود   یک بنگاه محاسبه میر که به وسیله تمرکز بازار و سهم بازا       -ساختار بازار 

اختار بـازار و   بررسی ارتبـاط بـین سـ   ، پاسخگویی به این پرسشروشیک . بازار بررسی شده است 
  .سودهاي بنگاه است

ها امکان  طبق الگوي عملکرد هدایت ساختار، تمرکز بیشتر بازار یا سهم بیشتر بازار به بنگاه         
رویکرد دوم، مستقیماً . نندبرداري ک دست آوردن سود بیشتر بهره هدهد تا از قدرت بازار خود با ب      می

هـا   تمرکز بیشتر منجر به افـزایش قیمـت  . پردازد  ها می    بنگاه  به ارتباط بین ساختار بازار و تغییر قیمت       
در . طور وسیعی مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت      ارتباط بین تمرکز و سود در بانکداري به   . شود  می

شـواهد تجربـی بـه طـور زیـادي وجـود       دریافت که در بررسی خود  ) 1984(، گیلبرت   یک بررسی 
کند اما تفـسیر اینکـه سـودهاي بیـشتر در بازارهـاي متمرکزتـر،           ارتباط مثبت بین این دو را تأیید می       

مدرکی براي قدرت بازاري است، مورد پرسـش اسـت زیـرا بـه بیـان دیگـر احتمـال دارد کـه ایـن                   
انـد و در نتیجـه    الً کـاراتر از بقیـه  ها احتما   برخی از بانک  . تمرکز، موجب افزایش کارایی شده باشد     

دسـت آورنـد و    ها سـهم بـازار بیـشتري را هـم بـه      اگر این بانک. آورند دست می  به بیشتريسودهاي  
رسد که تمرکـز منجـر بـه افـزایش سـود       این وسیله بازارهایشان را متمرکزتر کنند چنین به نظر می  به

ــع، هــردو عامــل، بــه ســبب کــار   شــود در مــی ــه وجــود آمــده  حــالی کــه در واق  اســتایی بیــشتر ب
   .)1989 برسنان،(
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ــمیرالك      ــد اس ــداري مانن ــود در بانک ــز و س ــورد تمرک ــات در م ــی از مطالع و ) 1985( برخ
آنها دریافتند کـه ارتبـاط بـین    . اند  کارایی را مورد بررسی قرار داده     هاي  برخی از جنبه  ) 1995(برگر

 دریافتنـد  )1988 (اوانف و فورتیر اما. گردد شود ناپدید می کارایی محاسبه می در  تمرکز و سود که     
هاي کارایی، تمرکز با سودهاي بیـشتر در بازارهـاي بـا موانـع بـاالي        که حتی پس از اصالح تفاوت     
هـا بـه طـور     مطالعات در مورد ارتبـاط بـین تمرکـز بـازاري و قیمـت           . ورود به بازار، همبستگی دارد    

هاي کمتر مرتبط اسـت   کارایی بیشتر با هزینه  زیراکند اي از مشکل آثار کارایی پیشگیري می      عمده
در حـالی کـه قـدرت    ) تري را براي مصرف کنندگان بـه همـراه دارد   هاي مناسب  و در نتیجه قیمت   (

  . کند ها را در جهت مخالف هدایت می بازاري، بیشتر قیمت
دلیل کیفیت  نتیجه است و احتماالً به  بی1970 و 1960هاي    مطالعات انجام شده در دهه     نتایج  
 -مطالعات جدیدتر فرضـیه تمرکـز  ) 1984 ،گیلبرت. (هاي قیمت موجود در آن زمان است   کم داده 

هـاي وام بـه طـور مثبـت       معتقد بود که تمرکـز بـا نـرخ   )1991(هنان  . کند  قدرت بازار را تقویت می    
ه طـور منفـی   هـاي سـپرده بـ    مرتبط است و برگر و هنان و کلم و کارلینو دریافتند که تمرکز با نـرخ          

این، هنان و برگر و نیومارك و شارپ شواهدي یافتند مبنـی براینکـه تمرکـز       عالوه بر .مرتبط است 
کـه نـرخ    ها مرتبط است و به این معنا است کـه هنگـامی    نامتقارن نرخ سپرده  ناپذیري  انعطافبازار با   

 آهـسته تـر بـه نفـع مـشتریان و      ها را  سپردههاي کند، بانکها در بازارهاي متمرکزتر نرخ بهره تغییر می  
گیـري ارتبـاط بـین تغییـر در سـاختار بـازار و        یـک روش انـدازه  . دهند سریعتر به نفع بانک تغییر می    

هـا   اگـر ادغـام  . گـذاري سـپرده اسـت    ها بر قیمـت   سنجش آثار مستقیم ادغام  قدرت بازاري به وسیله   
و این موضـوع منجـر بـه افـزایش     هاي کمتري خواهند داشت      شوند، هزینه  سبب افزایش کارایی می   

کننـده را افـزایش    هـاي شـرکت   ، اما اگر آنها قدرت بـازاري بانـک  شود هاي مشتریان می نرخ سپرده 
  .)1998سیمونس و استاوینس،  (شود  میهاي سپرده کمتر  منجر به نرخ، این موضوعدهند

 
  تراست در عمل قوانین ضد. 12

هـاي   شـود و بـراي تنظـیم و تـراز کـردن تحلیـل          یک تصمیم کمتـر مـورد چـالش واقـع            آنکهبراي  
کنندگان دولتی وزارت دادگستري به طور ادواري رهنمودهایی را بـراي تعریـف     تراست، تنظیم  ضد

اسـت تجـاوز کـرده اسـت یـا      تر ضد یک ادغام به درستی از استانداردهاي      نکهمقتضیات و شرایط آ   
کننـدگان بانکـداري    تنظـیم . کننـد  ین مـی کنند و در نتیجه یک راهکار دقیق را تـضم         منتشر می  ،خیر

  هـاي بیـشتر    فـع نگرانـی  رهایـشان جهـت    کنند و براي تعیین طرح   دولتی از این رهنمودها استفاده می     
اسـت وزارت  تر ضـد اسـتانداردهاي  . گیرنـد  ها بر رقابت از آنهـا یـاري مـی         آثار مضر ادغام   در مورد 

کنـد و تغییـر    شده به طور بالقوه تعیین مـی   هاي ضدرقابتی را برحسب سطوح معین         دادگستري ادغام 
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 )HHI( هیرشـمن یـا   -در سطوح رقابت را با استفاده از تمرکز بازار و با محاسـبه شـاخص هرفینـدال       
  .کند مشخص می

 تمرکز بـانکی    یک غربال تمرکز اولیه است که      )HHI(هیرشمن-شاخص معروف هرفیندال    
 وزارت دادگستري به طـور رسـمی   1982 در سال  .سنجد  را در بازار جغرافیایی بانکی داده شده می       

که آخرین اصالحات آن توسط وزارت دادگستري و کمیتـه تجـارت    (رهنمود ادغام را منتشر کرد      
. کـرد   مـشخص )HHI(و سطوح بیشینه تمرکـز را برحـسب   .)  انجام شد  1997 در سال  )FTC(فدرال  

ها  اولیه ادغام) سرند( وان غربالگريناظران بانکداري، رهنمودهاي ادغام وزارت دادگستري را به عن      
 یـک ادغـام   )DOJ(اقدام احتمال اعتراض بـه اینکـه   این برند زیرا  ار می خرید سهام، بکو مالکیت با  

 )DOJ(رهنمودهـاي  . دهـد  هاي بانکی مورد تأیید قرار گرفته است را کـاهش مـی       که توسط آژانس  
رهاي جغرافیایی از پیش تعیین شده  بازاAسطح . شود  بیان می ) B  و سطح  A سطح(برحسب سطوح   

کـه پیـشنهاد ادغـام در یـک حـد آسـتانه        هنگامی. دهد  بانک مرکزي آمریکا را مورد توجه قرار می       
 از ادغـامی کـه   )DOJ(زیـرا    تمایل به شکایت از ادغام نـدارد )DOJ(مشخص و منصفانه ارائه شود،  

کـه ادغـام از    هنگـامی . کند  حمایت میبعید است اثري ضدرقابتی بر بازار بانکی محلی داشته باشد،         
پیـروي  ) B سـطح (  از فرآینـد سـطح دیگـر   )DOJ(اسـت  تر ضـد هـاي   حد آستانه تجاوز کند، تحلیل 

 براي تحلیل ها)RMA( به جاي استفاده از بازارهاي تعریف شده بانک مرکزي از      Bسطح  . کنند  می
اي نیـز   دغـام از ایـن حـدود آسـتانه     اگـر ا  . کنـد   ها در بازارهاي تعریف شده استفاده می       رقابت ادغام 

شوندکه در  هدایت می) کیفیات مخففه  (1دهنده هاي بیشتر به ویژگیهاي تخفیف      تجاوز کند، بررسی  
  . کنیم موضوع دیگري در مورد آن صحبت می

  ) HHI(  دسـت   هاي بازار و جمـع ایـن مجـذورها بـه     ذور سهمِ بازار هر بانک از سپرده     از مج
تغییـر  ) یک انحـصار کامـل  ( 10000تا ) املبازار رقابت ک( واند بین صفر  ت  عدد شاخص می  . آید  می
ها نیـز از   هاي بسیاري تشکیل شده است و سهم کل بنگاه براي مثال، بازار رقابت کامل از بنگاه  . یابد

یابد  بنگاه کاهش می هاي این بازار افزایش یابد، سهم بازار هر      هرچه تعداد بنگاه  . بازار یکسان است  
این، مجموع  عالوه بر. مجذور صفر برابر صفر است . کند  ها به سمت صفر میل می       ه این سهم  تا آنک 

  . شود این صفرها هم برابر صفر می
بازار انحصار کامل شامل بنگـاهی اسـت کـه صـد درصـد سـهم بـازار در دسـت اوسـت و                        
عنـوان بـازار    طبق رهنمودهاي اعالم شده، یـک بـازار زمـانی بـه         . شود   می 10000 برابر   100مجذور  

 آن )HHI(شـاخص  باشد و اگر 1800 و  1000آن بین    )HHI(شود که شاخص      غیرمتمرکز معرفی می  

                                                
1. Mitigating Factors 
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ها نه تنها در صنعت بانکـداري   این مرزبندي.  باشد، بازار به میزان باالیی متمرکز است1800بیش از   
بـین صـنعت   وزارت دادگـستري آمریکـا   . شـود   آمریکا اجـرا مـی  هبلکه در کل صنایع ایاالت متحد 

 بانکداري و دیگر صنایع، تمایزي قائل شده است که به این صنعت آزادي عمـل بـیش در شـاخص        
)HHI( خریـد سـهام در    سـیله و هوزارت دادگستري آمریکا مانع هـیچ ادغـام یـا مالکیـت بـ             . دهد   می 

 ص امتیـاز باشـد و شـاخ   200 ناشی از ادغـام حـداقل   )HHI(جز آنکه افزایش   هشود، ب   بانکداري نمی 
)HHI( باشد1800 بازار پس از ادغام حداقل  .  

پـذیري و   هاي سـپرده  امتیاز دیگر صنعت بانکداري نسبت به دیگر صنایع این است که مؤسسه  
هاي خدمات مالی و اعتباري که اکنـون در خـدمات مـالی و اعتبـاري شـبیه       اعتباري و دیگر مؤسسه   

گذاري و  واحدهاي سپرده. گیرند دي می درص50تراست وزن    کنند در تحلیل ضد     ها عمل می    بانک
هـاي عـضوپذیر و    مؤسـسه . شـوند  تراسـت بانکـداري وارد مـی    هـاي ضـد   درت در تحلیل ن  هاعتباري ب 

دهند در مقایسه با خـدماتی   شان را فقط به اعضاي خود ارائه می واحدهاي اعتباري که خدمات مالی 
ایـن دلیـل ایـن     بـه . مالً محـدود اسـت  کننـد، کـا   گـذاري ارائـه مـی     هاي سـپرده     و مؤسسه  ها  که بانک 
ــا بانــک   مؤســسه ــازار مــشترك و در یــک کــاالي واحــد ب هــاي   و مؤســسههــا هــا لزومــاً در یــک ب

 اگـر شـواهدي اصـلی شـمول آنهـا را ثابـت       -اما در موارد مـشخص . کنند   گذاري رقابت نمی    سپرده
ویـژه بـازار و بـا وزن    گذاري ممکن است در تحلیـل   هاي اعتباري و سپرده  واحدها و مؤسسه -نماید

ها در مؤسسات اعتباري در ناحیـه   که سهم سپردهبخشی از این شواهد این است       . کسري وارد شوند  
یک واحد اعتباري ویـژه  و در رأس آنها آن است که . بازار در میانگین ملی بسیار زیاد افزایش یابد       

راحتـی قابـل    هاکنان محلـی بـ   آن براي سهاي  هبایست داراي شرایط عضویت آزاد باشد و در شعب  می
  .دسترسی باشد

دسـت دارنـد       درها هایی که بانک هاي بازار سپرده  برحسب سهم)DOJ(رهنمودهاي ادغام   
رهنمودهـا،  . گردنـد  شـود، ارائـه مـی     بـالقوه تحـت تـأثیر واقـع مـی     هـاي  در هر بازاري کـه بـا ادغـام      

هـایی کـه توسـط بزرگتـرین       ه بـه جـاي نـسبت سـپرد        )HHI( هاي تمرکز را برحسب شاخص      آستانه
طورکه یادآوري شد،  طبق رهنمودهـا یـک ادغـام     همان. کنند شوند، بنیان می  داري می هها نگ   بانک

 واحد یا بیشتر افزایش یابـد، بـه   200 به میزان    )HHI(گذارد و اگر     بانکی بر رقابت، اثر نامطلوب می     
 یـا  1800 کلی بـازار برابـر  )HHI (است کهتمرکز باالي بازار زمانی . شود  عنوان تمرکز باال تلقی می    

 50تـر از آسـتانه    هـا بـسیار قابـل تحمـل     بـراي بانـک   )HHI(  واحدي شاخص  200آستانه. بیشتر باشد 
  واحدي و50شود و این آستانه  هاي غیربانکی اعمال می  واحدي همین شاخص است که براي بنگاه      

تـصور   گـذاري بـیش از   لی غیرسـپرده گـذاري و مـا   هاي سـپرده    بازتاب آثار فرضی رقابت با مؤسسه     
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 درصـد  35کند که یـک ادغـام، اگـر نهـاد ادغـام شـده بـیش از          براین، رهنمود بیان می     عالوه. است
در تحلیـل آثـار ادغـام بـر رقابـت،      . ضـدرقابتی اسـت  هاي یک بازار را در کنترل داشته باشد         سپرده

ازگی مجوز ارائـه بـسیاري   ت بهکه گذاري را هم   هاي سپرده   ، آن مؤسسه  )DOJ(هاي فدرال و      مؤسسه
امـا از آنجـا کـه رقابـت ایـن      . آورنـد  اند، در رقابت به حساب می از خدمات بانکی را دریافت کرده  

هـاي   هـاي مؤسـسه   دهی تجاري هنوز محدود است، سـپرده  ها به ویژه در ناحیه وام       ها با بانک    مؤسسه
در مواردي ممکن . شود درصد محاسبه می 50گذاري معموالً در محاسبه تمرکز بازار  با وزن          سپرده

 درصـد محاسـبه شـود و ایـن موضـوع بـستگی بـه        50هـا بـا وزن کمتـر یـا بـیش از         است این مؤسسه  
هـاي فـدرال    مؤسسه. دهی تجاري در بازارهاي مشخص دارد    ها در وام    چگونگی فعالیت این مؤسسه   

در . کننـد  شـود منـع نمـی    مـی به طور خودکار ادغامی که موجب تمرکز بازار بیش از آسـتانه مجـاز       
از .  بررسـی شـود  دهنـده  ششود تا امکان وجود عوامـل کـاه    یشتر تحلیل می پ هر ادغام بالقوه     مقابل،

گذاري و واحدهاي اعتباري، سهولت ورود بـه   هاي سپرده توان به رقابت فعال مؤسسه      این عوامل می  
آورد، تعـداد فـراوان    دسـت مـی   هم بـ بازار، جذابیت بازار براي ورود به آن، بهبـود کـارایی کـه ادغـا     

هایی که تعامالت هماهنـگ و اجـراي قـدرت     مانند و دیگر موقعیت     هایی که در بازار باقی می      بنگاه
اگر افزایش در تمرکز بیش از آن باشـد کـه توسـط عوامـل     . تر می سازد، اشاره کرد  بازار را مشکل  

هـاي   مکـن اسـت شـعبات و مؤسـسه     م)DOJ(اسـت یـا   تر ضدهاي  دهنده توجیه شود، مؤسسه   کاهش
شـود تـا تمرکـز بـه      ها سبب می  و این محرومیت  ) سلب مالکیت نمایند  (رقابت کننده را محروم کنند    

عـالوه بـر رهنمودهـاي    . گیـرد  سطح زیر آستانه یا نزدیک آن بیاید و در آن هنگام ادغام شکل مـی         
کننـد و   خـاص منتـشر مـی    هـاي  تراسـت احکـامی را در مـورد ادغـام      هاي ضد   ، مؤسسه )DOJ(ادغام  

 مـشکالت  هـا  دهنـد کـدام ادغـام    نماینـد و نـشان مـی    هـا ابـالغ مـی    هایی تهیه و به بانـک   دستورالعمل
هـاي بـسیار کمـی در واقعیـتِ امـر در       در نتیجه، در حالی کـه ادغـام     . دهند  ضدرقابتی را افزایش می   

رقـابتی     کـه ضـد   هـایی   رویـه رد کـردن بـسیاري از درخواسـت      شـوند،   مـی هاي رقـابتی ممنـوع        زمینه
هاي بـازبینی ادغـام بـه خـوبی عمـل کنـد،             اگر سیاست . شوند، بسیار کارآمد است     داده می  تشخیص

آیـا  «در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه      . دهـد  ها قدرت بازار بیشتر نمی     شرکت کننده در ادغام به بانک     
 بـر قیمـت   هـا  ادغـام  تخمین اثـر  ،یک روش جوابگویی» میزان کافی کارآمد است یا خیر؟ فرآیند به 

  .)1998سیمونس و استاوینس، (گذاري بانک است 
کنـد امـا معمـوالً ایـن       یک غربال اولیه ارزشمند را فراهم مـی )HHI(که شاخص    با وجودي   

 در متجـاوز شـناختن یـک ادغـام     )HHI(شاخص تنها عامل مورد توجه هنگام بررسی رهنمودهـاي          
متمرکـز اسـت، نـاظران بانکـداري اغلـب بـازار را            نشان دهد کـه بـازار        )HHI(اگر شاخص   . نیست
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دهنده آن باشد که بازار کنـونی   دهنده دیگري که نشان کنند تا دریابند آیا عوامل تخفیف  بازبینی می 
  رقابتی است و تمایل به رقابتی ماندن هم دارد، وجود دارد یا خیر؟ 

  
  عوامل تخفیف دهنده . 13

هاي  توانند غربال دهنده می کند، عوامل تخفیف جاوز میوقتی یک ادغام از معیارهاي ساختاري ت
رسان   توانند یاري هاي ساختاري در بررسی رقابت می به بیان دیگر، معیار .رقابتی را اصالح کنند

ها به تنهایی  بنابراین، تحلیل سپرده. کنند توانند تمام ماهیت رقابتی بازار را منعکس  اما نمی،باشند
در تحلیلی عمیق، شرایط حاکم بر بازار، براي مثال، پتانسیل ورود . ه باشدکنند تواند گمراه می

این تحلیل . تواند تصویر جامعی از چارچوب رقابتی در بازاري خاص فراهم کند جدید به بازار می
توانند با اهمیت ظاهر شوند که از  دهنده گوناگونی می دقیق ضروري است زیرا عوامل تخفیف

) HHI(، شورا در ابتدا هنگام محاسبه نگام تحلیل یک ادغام پیشنهاد شده هموردي به مورد دیگر
اما اگر . دهد الحسنه اختصاص می هاي قرض  درصدي به مؤسسه50جهت بازار محلی یک وزن 

هاي   درصدي به سپرده100طور مستقیم با بانکها در رقابت باشند وزن  ههاي محلی مذکور، ب مؤسسه
  .یابد آنها اختصاص می

دهنـد،    را براي یک بازار محلی تغییـر مـی    )HHI(دهنده که محاسبه     مجزا از عوامل تخفیف     
. انـد  عوامل دیگري نیز هستند که با احتساب احتمال اینکه بازار رقیبان را به خود جذب کند، مرتبط       

واحـد بـانکی    اگر جمعیت به ازاي هر(جذابیت بازار اغلب توسط جمعیت به ازاي هر واحد بانکی،    
. شود ها و جمعیت، سنجیده می نرخ رشد سپرده  ) ه نسبت باال باشد، ورود جدید به بازار بیشتر است         ب

تواند به عنـوان عالمـت جـذابیت     عالوه بر این، واگذاري ورود به بازار و نیز اولویت انجام ادغام می    
اشند، آن بازار پذیري یک بازار را ترك کرده ب هاي سپرده ، اگر مؤسسهمقابلدر  . بازار شمرده شود  

هاي مقـصد در یـک ادغـام از نظـر مـالی ضـعیف یـا ورشکـسته          اگر مؤسسه. شود جاذبه تلقی می   بی
  .چند که ادغام از رهنمود تجاوز کند باشند، ممکن است با ادغام موافقت شود، هر

  
  گیرد؟ چرا تحلیل بازار به شکل محلی صورت می. 14

محصوالت بانکداري  بسیاري از زیرا دهند ر محلی انجام میطو هاي رقابتی را به ناظران بانکی، تحلیل
مور و  (.توانند بیشتر متمرکز باشند نه ملی و بازارهاي محلی میو  محلی است  به آنهابازار مربوط

  :  استاصلبه ویژه اینکه تحلیل رقابتی متعهد پنج ) 1998 ،سیمز
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 .شود میچند محصول اساسی بانکداري کامالً به طور محلی ارائه  -

هاي محلی را  ها مشتریان شعبه  که بانکبه این دلیل است ها بانکسریع تعداد شعب افزایش  -
 .دهند ترجیح می

 .ي محلی باشندها توانند متکی بر بانک کسب و کارهاي کوچک می -

 . زند  گره میها هاي بانک شواهد تجربی رقابت بازار محلی را به قیمت -

 .پرهزینه استورود بالقوه به بازار  -

هـا   تحلیـل ادغـام بانـک   (است بانکداري تر ضدنهایت، از بیش از چهل سال پیش، تحلیل     در  
 تا امروز ادامه یافته است تا از فلسفه بنیادین آن که توسـط  )جهت آثار رقابتی آن به بازارهاي محلی    

طـی ایـن   . یـت کنـد  ریزي شده است، تبع  پایه1960دادگاه عالی ایاالت متحد آمریکا در اوایل دهه    
کـه، مـشتریان    طـوري  بـه . چهل سـال بازارهـاي بانکـداري بـه طـور قابـل تـوجهی تغییـر یافتـه اسـت            

گذاري یا دریافت وام  ها را هنگام سپرده تري از انتخاب   پذیري اکنون طیف وسیع     هاي سپرده   مؤسسه
هـاي   ام از مؤسـسه توانند بـه سـهولت از خـدمات سـپرده یـا و           ها اکنون می   اگر مشتریان بانک  . دارند

شـان دسـت یابنـد، ایـن پرسـش       کنندگان این خدمات در خارج از ناحیـه محلـی   غیربانکی و یا ارائه 
هـایی کـه    پـذیران و خـارج کـردن مؤسـسه     تراست کنـونی بـر سـپرده       شود که تمرکز ضد     مطرح می 

بـسیاري  پذیر نیستند براي بررسی شرایط رقابتی بازارهاي محلی چیست؟ صرف نظر از وجود   سپرده
پـذیران محلـی    دهد که مشتریان در اعتماد به سپرده هاي اخیر نشان می    ها، بررسی اغلب داده     جانشین

ي هـا  ویـژه حـساب   کننـد و بـه   تـرین خـدمات بـانکی را از آنهـا مطالبـه مـی       کنند و مهـم  پافشاري می 
دانند  را مهم میها به طور آشکار حضور محلی  اینکه بانک عالوه بر . اي این خاصیت را دارند      سپرده

  . اند  بیشتري افزایش دادهسرعت بههایشان را  هاي اخیر آنها شعبه زیرا در سال
هاي محلی کنـونی را   هاي ورود جدید به بازار، مسلماً فرصت بانک حذف بیشتر محدودیت  

ــا      ــرده ی ــین ب ــصاري از ب ــودهاي انح ــسب س ــت ک ــاهش دادهجه ــتک ــدون .  اس ــال ب ــین اعم چن
کوشند تا با کاهش میزان خدماتـشان بـه افـزایش قیمـت دسـت              هایی که می   هایی، بانک   محدودیت

اي  ي خارج از محدوده، ممکـن اسـت شـعبه   ها براي مثال، بانک. شوند  میمواجه هایییابند با تهدید  
 هنوز ورود هاي آنها را جذب کنند اما جدید در بازار موجود آنها تاسیس کنند و بسیاري از مشتري          

هـاي بـاالتر از حـد     تواننـد بـا وجـود قیمـت     هاي کنونی مـی  ست و بسیاري از بانک    پرهزینه ا  به بازار 
هایـشان،   هاي محلـی بـراي سـپرده    اعتماد مشتریان به مؤسسه. نرمال، مشتریان خود را از دست ندهند     

دهنـده   تمایل بیشتر براي افزایش تعداد شعب و افزایش هزینه ورود براي تضعیف رقابت بالقوه نشان        
.  معتبـر اسـت   هـم ، هنـوز گذشـته  فلسفه تنظیم شده در دادگاه عالی آمریکا چهل سـال        آن است که  
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پذیر متمرکز اسـت و   هاي سپرده است است که بر مؤسسهتر ضدهاي   موارد ذکر شده مبتنی بر تحلیل     
نمایـد   کند و رقابت را در سطح بازارهاي محلی تحلیل می    هاي غیرسپرده پذیر را مستثنی می       مؤسسه

  .)2008 ر،والتجان (
  

  ساختار بازار بانکی ایران. 15
توان دریافت که اوالً نظام مالی کشورها تحت سـیطره نظـام بـانکی     با بررسی بازار مالی کشورها می 

ها در نظام بـانکی کـشور،    ها و تغییر ساختارشان نقش دولت ثانیاً، به دلیل ملی شدن بانک   . قرار دارد 
 دولـت در   ها و حضورگسترده  ساختار دولتی بانک  ور ما، کشدر تاریخ اقتصادي    . نقشی مسلط است  

فعالیت بانکداري کشور موجب شد تا سیاستگذاران براساس ترجیحات کالن یا بخشی، بخش قابل          
هـاي بخـش    جا که بخش عظیمـی از فعالیـت    از آن . ها را تخصیص دهند     توجهی از منابع مالی بانک    

 مالکیت آنها دخالـت مـستقیم داشـت، ایـن موضـوع      حقیقی اقتصاد، دولتی بود و دولت به نوعی در   
موجب شد دولت براي تأمین بخش عظیمی از نیازهایش به طور مستقیم اقـدام کنـد و از نظـر نظـام                 

هـاي دلخـواه    دار و خزانه دولت در جهـت تزریـق سـرمایه بـه بخـش          بانکی کشور به عنوان صندوق    
هاي ترجیحی سـود   سهیالت تکلیفی ، نرخهاي اعتباري، ت از این جهت است که سقف . استفاده کند 

و همچنین عدم اعطاي مجوز به بخش غیردولتـی، بـراي فعالیـت در ایـن بخـش منجـر بـه تـضعیف                   
این نگرش به نظـام بـانکی و   . رقابت در نظام بانکی شد و این فعالیت در انحصار دولت قرار گرفت            

هـاي   زینی را در رقابـت بـا بانـک   هاي مالی بانکی و غیربانکی خصوصی که منابع جایگ      نبود مؤسسه 
دریج امکـان پیـشرفت در ارائـه خـدمات مـالی و همچنـین        ت  بهکنند، موجب شد تا       دولتی عرضه می  

  . انگیزه نوآوري و ابتکار از نظام بانکی سلب شود
هـاي اعتبـاري    هـاي خـصوصی و مؤسـسه    توجه به این موضوع موجب شد تا تأسیس بانـک           

 سوم توسعه مورد توجه   قانون برنامه98   و بهبود خدمات مالی در مادهبانکی براي افزایش رقابت    غیر
 برنامـه  هـاي  هاي اعتباري خصوصی در نظام بانکی طی سال     ها و مؤسسه    اما حضور بانک  . قرار گیرد 

  .داشتنددر اختیار ها سهم اندکی از تسهیالت اعطایی را  سوم چندان مؤثر نبود و این مؤسسه
سازي امـوال دولتـی، بانکـداري از     و خصوصی 44 بیشتر به اصل  ا توجه در برنامه چهارم و ب      

سـازي بـوده اسـت و آثـار مفیـد و مطلـوب آن در آینـده         صنایع آغازین در تحقق اصـل خـصوصی   
  .شود مشهودتر می
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  وضعیت تمرکز اعتبارات در بازار بانکی ایران. 16
 )1( ها در جدول  به تفکیک بانک1386شرایط تسهیالت پرداختی توسط نظام بانکی کشور در سال   

،  بـراي بررسـی میـزان تمرکـز بـازار بـانکی         )HHI(یکی از منابع محاسـبه شـاخص        . استارائه شده   
تمرکـز در   بررسـی   براي محاسبه این شاخص و  )2(ها است که در جدول        پرداختی بانک تسهیالت  

الت پرداختی، ابتدا میزان سهم جدول پس از ستون تسهیاین در . ایم بازار بانکی از آن استفاده کرده  
هر بانک در این تسهیالت و سپس درصد سهم براي استفاده در شاخص و در سـتون آخـر مجـذور         

شـود، میـزان    طور که مشاهده مـی  همان. ایم ایم و در پایان با هم جمع کرده هر سهم را محاسبه کرده  
 مـا در  ،)HHI(اسـاس شـاخص      وضعیت بازار بر)1( است که با توجه به جدول     1274شاخص برابر   

قرار داریم و این موضوع در مقایسه بـا شـاخص محاسـبه     ) 1800تا1000بین  (وضعیت تمرکز مالیم    
 1566 واحـد بـه تعـداد    60 واحد بوده و بـا کـاهش        1626معادل   که) 2 جدول (1375شده در سال    

ع بـه مثابـه   ایـن موضـو  . دهـد  را نـشان مـی  تـري    رسیده است، وضعیت مطلـوب     1383واحد در سال    
هـاي   هاي تجـاري در بـازار اعتبـارات و تـسهیالت اعطـایی و ورود بانـک            افزایش سهم دیگر بانک   

میـزان  مالی و اعتباري در چند سال اخیر اسـت و سـبب کـاهش     خصوصی  هاي    خصوصی و مؤسسه  
کاربرد اصلی این شاخص در نظارت و مراقبـت از بـازار    . هاي دولتی در بازار شده است      سهم بانک 

هاي خـصوصی بانکـداري در ایـن بـازار و نیـز          و تراست ها   اي ایجاد انحصارات خصوصی، ادغام    بر
 .انجام روندهاي اصالحیِ رفع این مشکالت براي دستیابی به بازار رقابتی است

دهد که نسبت تمرکز  این، نتایج حاصل از محاسبه سهم چهار بنگاه برتر، نشان می         عالوه بر   
 درصـد  60 و در نهایت به 1383 درصد در 61 به 1375 درصد در سال    71 سهم چهار بانک برتر از    

هـاي دیگـر در اعتبـارات و     رغـم افـزایش سـهم بانـک     در مجمـوع، بـه  .  رسیده اسـت 1386در سال   
  .تسهیالت اعطایی، درجه تمرکز در این بازار همچنان باال است

71 = 12 + 13 +18 +28 = 



4

14 i iSC   

61 = 12+ 16 +20 + 23 = 



4

14 i iSC  

60 = 9+ 13+ 15 + 23= 



4

14 i iSC  
بـر  . دهنده تمرکز به نسبت باال در بخش بانکی کشور است دست آمده نشان  نتایج به  بنابراین  

هـا از بـازار    هـاي خـصوصی و افـزایش سـهم دیگـر بانـک       رغـم ورود بانـک   هـا، بـه    مبناي این یافتـه   
  .هاي بزرگ است رات، تمرکز در بخش بانکی همچنان به نفع بانکاعتبا

)1375(  

)1383(  

)1386(  
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طـوري کـه بانـک     به. هاي بزرگ در بخش بانکی است       نکته قابل توجه، تحوالت سهم بانک     
 1375بندي سال  ، در رده1383در سال )  درصد سهم بازار23ملی دارنده   بانک(رده اول این بخش 

این مدت بـا کـاهش سـهم بـازار همچنـان در رده اول قـرار       ه اول قرار داشته است و طی مرتبنیز در   
 درصـد  15 رتبه اول به بانک مسکن اختصاص داشته و بانک ملـی بـا     1386اما در سال    . داشته است 

 درصد سـهم  20بانک ملت، دارنده   (1383بانک رده دوم سال     . رتبه دوم بوده است   مسهم بازار در    
رتبـه را بـا   م نیـز ایـن   1386 قرار داشـته اسـت و در سـال      در ردة سوم   1375بندي سال     در رده ) بازار

بانـک تجـارت،    (1383این، بانک رده سـوم سـال      عالوه بر . درصد سهم بازار حفظ کرده است      13
اسـت و در سـال     چهـارم قـرار داشـته      در رده1375بندي سـال   در رده)  درصد سهم بازار   16دارنده  
.  صادرات رتبه چهارم را در سهم بازار داشـته اسـت   جزء چهار سهامدار اصلی نیست و بانک       1386

.  قـرار دارد بنابراین تمرکز بازار همچنان تحت سلطه چهـار بانـک ملـی، صـادرات، تجـارت، ملـت         
اسـتثناي     بـه . بازار را به خـود اختـصاص داده اسـت   ازاي   بانک مسکن اخیراً سهم عمدهضمن اینکه 

شـان از بـازار،    جزئـی در مقـدار سـهم    ا تغییـر بانک مسکن، این چهار بانک طـی ایـن مـدت فقـط بـ         
  .اند هایی داشته جابجایی
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  1386ها در سال  میزان و نسبت تسهیالت اعطایی بانک. 1جدول
   

 در تسهیالت پرداختی  بانک
 مجذور درصد سهم درصد سهم سهم هر بانک  ) میلیارد ریال(

 3349956/225 0111624/15 150111624/0 273936 ملی
 04870217/85 22218532/9 092221853/0 168294 صادرات
 65700981/64 04095826/8 080409583/0 146738 تجارت

 8193288/189 7774936/13 137774936/0 251423 ملت
 193076538/51 27883228/2 022788323/0 41586 رفاه

 147138561/0 38358645/0 003835864/0 7000 پست بانک
 94719318/34 91161511/5 059116151/0 107880 کشاورزي

 3816997/55 4815183/23 234815183/0 428510 مسکن
 08051087/0 28374437/0 002837444/0 5178 توسعه صادرات
 0 0 0  صنعت و معدن

 63279122/71 46361573/8 084636157/0 154451 سپه
 930684506/0 96471991/0 009647199/0 17605 کارآفرین

 100859513/1 04921852/1 010492185/0 19147 سامان
 88957222/30 55783881/5 055578388/0 101424 پارسیان

 210464142/8 86539075/2 028653907/0 52290 اقتصاد نوین
 557001163/4 13471337/2 021347134/0 38956 پاسارگاد

 328795517/0 57340694/0 005734069/0 10464 سرمایه
 =259823/1274HHI 100 1 1824882 جمع

  . بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران-هاي اقتصادي  بررسیاداره: مأخذ
  

  محاسبه تمرکز براساس میزان تسهیالت اعطایی توسط شبکه بانکی کشور. 2جدول 
  )ارقام میلیون ریال(                                                                                                                                                           

  بانک
تسهیالت میزان 

اعطایی 
  1375در 

بازار سهم 
  )درصد(

  بازارمجذور سهم 
تسهیالت میزان 

اعطایی در 
  1379سال 

بازار سهم 
  )درصد(

  بازارمجذور سهم 
تسهیالت میزان 

اعطایی در 
1383  

  بازارسهم 
  درصد

  بازارور سهم مجذ

1646904  ملی
6  

28  784  46141158  25  625  169324095  23  529  

  256  16  116900828  121  11  20635308  144  12  6791805  تجارت

1029439  صادرات
4  18  324  32915049  18  324  91926979  12  144  

  400  20  148897398  169  13  23826011  169  13  7239596  ملت

  121  11  80610104  100  10  17807427  64  8  4595357  سپه

  16  4  30580525  9  3  5311604  9  3  1461186  رفاه
  36  6  43233295  81  9  16778564  49  7  4195415  مسکن

  64  8  62490870  121  11  19604961  81  9  5315002  کشاورزي
  ____  ___  ___  1  1  1996756  1  1  846598  صنعت و معدن

      2996046  1  1  1570030  1  1  361932  صادرات توسعه

5757033  جمع
1  100  1626HHI  186586868  100  1552HHI  746960140  100  1566HHI  

  . بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران-هاي اقتصادي  بررسیاداره: خذأم
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  اتگیري و پیشنهاد نتیجه. 17
 اي قـوي بـراي اجـراي موضـوع مهـم      یجـاد شـالوده   توجه بـه مباحـث مطـرح شـده و در راسـتاي ا              با

هاي مالی و بانکداري، پیشنهادهاي زیـر جهـت پیـشگیري از ایجـاد تراسـت و              سازي نهاد   خصوصی
  .شود میارائه انحصار در بانکداري خصوصی 

ایجاد چـارچوبی قـانونی کـه هـدف از آن حـذف یـا کنتـرل انحـصار در صـنعت                   -نخست
ــع رفتارهــاي کــشوربانکــداري  ــه  و من ــد روی ــانکی   ضــدرقابتی مانن ــده و اعمــال ب هــاي محدودکنن
مـالی و  هـاي   هـا و مؤسـسه    تسهیل رقابت در بازار بانکـداري و افـزایش کـارایی بانـک             ،غیرمنصفانه

مین رفـاه اقتـصادي شـهروندان ایرانـی، حمایـت از         أهاي عـضو ایـن بـازار وتـ         اعتباري و دیگر بنگاه   
یش قـدرت   برابر و ایجـاد انگیـزه و نـوآوري و افـزا     هاي  هاي کوچک و فراهم آوردن فرصت       بنگاه

  .بخش خصوصی باشد
هـاي مـالی و    ، مؤسـسه کـشور هـاي    کـارگیري کـل بانـک      ب بایست براي   این قانون می   -دوم

. گذاري و دیگر اعضاي بازار مالی و اقتـصادي بانکـداري وضـع شـود        هاي سپرده   اعتباري و مؤسسه  
 هم ملزم يهاي مالی و اعتبار مؤسسهسایر یت دارند و یا که در ایران فعال دیگري  هاي خارجی    بانک

 .باشند اجرا و تبعیت از این قانون هب

انـد عبارتنـد    که مشمول این قـانون  ) ها  ممنوعیت و ها محدودیت( هاي ضدرقابتی  رویه -سوم
  :از

    آن  کـه نتیجـه  کشورها یا اشخاص صاحب نفوذ در بازار بانکداري    هرگونه تبانی بین بنگاه 
 توانـد اعـم از مـوارد    ها مـی  این اخالل .  ممنوع است  نعت یا اخالل یا محدودیت در رقابت باشد،       مما

 : زیر باشد

 جزآنها یا کارمزد بانکی و  هره وامها یا ب تثبیت سود جهت سپرده( تثبیت قیمتی.(  
    دهـی، یـا تعیـین حـداقل میـزان افتتـاح حـساب              تعیین سقف وام  ( تعیین میزان ارائه خدمات

  ).مانند آنگذاري و  سنه یا هرنوع سپرده سرمایهالح قرض
  نوع شرطی که منجر به زیان مشهود شهروندان باشد و دور از منطـق     هر( معاهدات مشروط
  ).اقتصادي
           هتحمیل شروط قرارداد یا تحمیل عقد قرارداد بـا شـخص ثالـث و انعقـاد قـرارداد منـوط بـ 

  .د ارتباطی ندارندکه با موضوع قراردااست هاي دیگر  قبول تعهدات طرف
    فیمـابین، در  دهاي خارج از قـراردا   ایجاد محدودیت دسترسی بنگاه    تقسیم بازار خدمات و 

  . بازار بانکداري
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توجه به شرایط  توان با  توجه به حساسیت موضوع، بسیاري از این رفتارهاي غیرقانونی را می           با
تـوان بـه    از جمله آنها مـی . ی نمودموجود اقتصادي، سیاسی، فرهنگی اجتماعی تعریف و تبیین قانون    

  :طور اجمال اشاره کرد هب موارد زیر
یا اعمـال محـدودیت   )  به این امريها اعم از دسته جمعی یا وادار کردن بنگاه(  استنکاف از معامله   -

  در معامله
 آمیز هاي تبعیض گذاري نرخ قیمت -

  تبعیض در شرایط معامله-
کـه لطمـه    طـوري  به قیمتی کمتر از هزینه تمام شدة آن به     عرضه خدمات   (  قیمت گذاري تهاجمی   -

مثال آن یا جدي به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص به بازار شود و یا اهداي هدیه، جایزه و             
 ) جدي به دیگران شودصدمهکه موجب 

رخ سـود  تواند شامل غیرواقعی نشان دادن میزان نـ  که می ( اظهارات گمراه کننده در ارائه خدمات    -
کننـده و   تبلیغـات گمـراه   ).یا نحوه محاسبه آن یا میـزان بازپرداخـت وام و مـواردي ماننـد آن باشـد             

ها لطمه وارد سـازد نیـز از ایـن     ها و مؤسسه فریبنده و یا استفاده از عباراتی که به شهرت دیگر بانک       
 .موارد است

 انجام معاملـه بـا شـخص ثالـث در     یا همان قرارداد مشروط که مشتري را وادار به        ( فروش اجباري  -
 ) کند ازاي معامله با او می

 بیا عقد قرارداد با شخص به شـرطی کـه او از انجـام معاملـه بـا رقیبـ            (  معامله با شرایط انحصاري    -
طوري که قیمت آن معامله به طور ساختگی  بنگاه امتناع ورزد و یا امتناع از معامله و ارائه خدمات به   

 )ین فرآیند به طور مستقیم یا با واسطه کسی منتفع شودافزایش یابد و در ا

  عرضه خدمات غیراستاندارد یا غیرمتعارف یا غیرمشروع -
از طریق سهامداران یا صـاحبان سـرمایه، مـدیر یـا     (  مداخله در امور داخلی بنگاه یا شرکت رقیب       -

 )مواردي از این قبیلکارکنان آن بنگاه و افشاي اسرار آن و 

  مؤسـسه مـشتري در    سوءاسـتفاده از وابـستگی اقتـصادي        . ده از وضعیت اقتصادي مـسلط      سوءاستفا -
برخـی از ایـن مـوارد     .کننـده برخـوردار نیـست    حالی که از امکانات مساوي با مؤسـسه سوءاسـتفاده     

خودداري از معامله، انجـام یـک معاملـه بـه شـرط انجـام معاملـه دیگـر و ایجـاد شـرایط              : از  عبارتند
ایـن دلیـل کـه طـرف مقابـل بـه         معامالت مانند تهدید به قطع رابطه بازرگانی فقط بـه  آمیز در  تبعیض

اعمال شرایط نابرابر براي معامالت مـشابه   . شرایط غیرعادالنه تجاري طرف دیگر گردن نهاده است       
تحمیـل شـرایطی در   . هاي تجاري و در نتیجـه قـرار دادن آنـان در شـرایط نامـساعد رقـابتی          با طرف 
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شـود یـا    توسط یک مؤسسه که منتهی به تحصیل منافع بیش از اندازه براي آن مؤسسه مـی  قراردادها  
 .تري را براي بنگاه خاص ایجاد کند شرایط مطلوب

 : ند ازرتهایی بارز این موضوع عبا  مصادیق و نمونه: توافق در اعمال انحصارطلبانه-

  ها  ا خدمات یا بنگاهتقسیم بازار طبق قواعدي مانند منطقه، دسته بندي محصوالت ی-
هـاي   تـوافقی در بـین مؤسـسه    تعیین یا ایجاد محدودیت میزان ارائه خدمات و تسهیالت بـه طـور           

حالی که امکانات و ظرفیـت کـافی بـراي     رقیب و خارج از نظارت و آگاهی بانک مرکزي، در        
  ارائه آنها موجود باشد

   توافق، بر بازارهاي اقتصادي خارج از محدودیت یا ممنوعیت دستیابی بنگاه-
هاي رقیـب یـا    هاي ثالث در بین بنگاه تعیین شرایط قرارداد یا رفتار خاص با اشخاص و مؤسسه       -

  اجتماع آنها
کننـده   ها در صورتی که موجب تمرکز بیشتر بازار یا ایجاد بنگاه کنترل  یا مؤسسه ها  ادغام بنگاه -

  بازار یا افزایش قیمت خدمات به طور نامتعارفی شود
  شکنی در ایجاد شرایطی که براي ایجاد و توسعه رقابت ضروري استکار-
 تنزیـل  هـاي   فـروش یـا قیمـت   هـاي  ها مانند تعیین قیمت اعمال نفوذ غیرمنصفانه در تعیین قیمت    -

  منظور حذف رقیبان مجدد یا فروش و تنزیل زیر قیمت تمام شده به
هـاي   در بین بنگـاه ) ف یا سقفک(محدودیت قیمت فروش مجدد و یا تعیین میزان غیرعادالنه        -

  رقیب 
تـوان    ایـن موضـوع مـی   جلـوگیري از  بـراي   .کسب غیرمجاز اطالعـات و سوءاسـتفاده از آنهـا         -

 ی مانند عدم امکان تصدي سمتی اعم از کارمند یا مدیر در چند مؤسسه یـا بنگـاه      های  محدودیت
 موجـب اخـالل در رقابـت    که ها به طوري ها یا بنگاه عدم امکان تملک سرمایه یا سهام مؤسسه و  

  .در یک یا چند بازار شود
  ایجاد تمرکز باالي بازار به وسیله انجام ادغام یا مالکیت، با خرید سهام-

شـوراي  «بایست نهادي مستقل و شورایی با عنوان   به اهداف این قانون می    دستیابی  براي   -چهارم
  . تشکیل شود» عالی رقابت

رکیبی از قضات عالی دادگـستري، اقتـصاددانان برجـسته و        بایست ت  اعضاي این شورا می    -پنجم
 صـنعت و خـدمات   ، صـاحبنظر در امـور تجـارت   سهوجود  . حقوقدانان آشنا به امور اقتصادي باشند     

زیربنایی به پیشنهاد مشترك وزراي نیرو، راه و ترابري، فناوري ارتباطات و اطالعـات نیـز ضـروري       
  .است
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طـرح شـده   نظارت بر قوانین : است از  طور کلی عبارتبه وظایف اعضاي شوراي رقابت  -ششم
این منظور این شـورا اختیـار بازرسـی      به. هاي ضدرقابتی شرح داده شده و تنظیم بازار رقابتی و رویه 

هـا و    بـازار مربـوط و نیـز تحقیـق در مـورد شـرایط بـازار را دارد و مؤسـسه        هاي  ها و بنگاه    از مؤسسه 
 اطالعات الزم را در اختیار این شورا قرار دهند و در حفظ و     هستند فهاي متعلق به بازار موظ      بنگاه

ها که وضعیت محرمانه و سري دارنـد، کمـال اهتمـام را داشـته باشـند و از        نگهداري اطالعات بنگاه  
هاي رقیب یا هر شخص حقیقی و حقوقی  ها یا دیگر بنگاه افشاء و یا در اختیار قراردادن آن به رسانه 

هـا و    نظر شورا در مورد مـستثنی نمـودن بنگـاه   شود مییادآوري . ع، خودداري کنندخارج از موضو 
کنند و اهمیت استراتژیک دارنـد   ویژه که اهداف خاصی را دنبال میهاي  ههاي نوپا یا مؤسس  مؤسسه

  .از قوانین موضوعه الزم االجراست
نون اساسـی جمهـوري   بایست بـا همکـاري ایـن شـورا و بـا توجـه بـه قـا         این، می عالوه بر  -هفتم

اسالمی ایران و قانون جزایـی و قـانون شـارع مقـدس، توسـط کارشناسـان خبـره حقـوقی قـوانین و              
  .مقررات جزایی الزم و درخور وضع شود

شود که این موارد را مـی تـوان در یـک چـارچوب قـانونی مـدون و           در پایان یادآوري می     
ها و ملزومات قانونی مورد نظـر   وق، زیرساختمفصل که جامع اطراف و مانع اغیار باشد با تمام شق          

  .گنجد ریزي و اجرایی نمود که در این مجال نمی طرح
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