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Abstract 

There are different opinions about the application of competition law on the banking system. Many 

scholars do not consider the banking system to be subject to competition law because they consider 

the competition as a threat to the stability and security of the banking system. In contrast, some 

scholars believe in the exercise of competition law in the banking system. It is impossible to fully 

implement competition law in the banking sector due to the inherent characteristics of the banking 

system. Competition in the banking system increases efficiency and innovation in service delivery, 

however; stability is essential to maintain confidence. These purposes are not always consistent. The 

present paper seeks to examine the theories proposed in this field and the suggested solutions in 

American law to examine the interaction of competition law on the one hand and the policies of 

maintaining stability on the other hand regarding the merger of banks. The results of the study 

indicate lack of attention to the requirements and specific features of the banking system in the 

application of competition law on the merger of banks in the Iranian legal system. 
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نظام بانکی  ثبات در های حفظ سیاست حقوق رقابت ورابطة تحلیل حقوقی 

 و ایران(امریکا حقوق  تطبیقی درمطالعة ) ها ادغام بانک با تأکید بر
 3نیا مرتضی شهبازی ،2محمد عیسائی تفرشی ،1آرا عصمت دانش

 دانشگاه تربیت مدرس ،ی حقوق خصوصیادانشجوی دکتر. 1

 دانشگاه تربیت مدرس ،صیگروه حقوق خصو ،استاد. 2
 دانشگاه تربیت مدرس ،گروه حقوق خصوصی ،دانشیار. 3

 (10/10/0011: پذیرش تاریخ ـ 01/10/0011: دریافت تاریخ)

 چکیده

بسیاری از اندیشـمددا  نظـام بـانکی را مشـمول حقـوق       مختلفی وجود دارد.های  دیدگاهخصوص اعمال حقوق رقابت بر نظام بانکی  در
ـ قا مقابل برخی اندیشمددا  در کددد. امدیت نظام بانکی تلقی میجود رقابت را تهدیدی برای ثبات و زیرا و ندد.دا رقابت نمی ل بـ  اعمـال   ئ

هـای ااتـی نظـام بـانکی      ب  طور کامل در بخش بانکی با توج  ب  ویژگی حقوق رقابتامکا  اعمال  .هستددحقوق رقابت در نظام بانکی 
بـ  نظـام    ک  ثبات برای حفظ اعتمـاد  درحالیشود؛  میخدمات ارائة و نوآوری در کارایی بانکی موجب افزایش بت در نظام رقا .وجود ندارد

با واکاوی نظریات مطروحـ  در   کوشش شدهنوشتار حاضر در  .ستددیاین اهداف همیش  با هم سازگار ن این، وجود با  بانکی ضروری است.
خصـوص   های حفظ ثبات از طرف دیگر در از یک طرف و سیاست رقابت حقوقتعامل  ةنحوامریکا این زمید  و راهکار مطروح  در حقوق 

بر ادغـام  اعمال حقوق رقابت در های خاص نظام بانکی  ویژگیها و   حاصل مطالع  بیانگر عدم توج  ب  بایست .بررسی شودها  ادغام بانک
 است.در نظام حقوقی ایرا  ها  بانک

 کلیدواژگان

 .ات، حقوق رقابت، نظام بانکی، ثبها ادغام بانک
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 مقدمه

تتا   ستت ها حفظ و تداوم بخشیدن به رقابت میان بنگاه یکی از اهداف اصلی تصویب قوانین رقابت

هایی صریح یتا   اشاره ،به طور معمول ،در قوانین کشورها تضمین عملکرد صحیح بازار ممکن شود.

هایی  صراحت ادغام به ،1لیتوندر قانون ک متحدة امریکا،در ایاالت  شود. ضمنی به این مهم یافت می

 غفتار  فارستانی   مقتدم و  )صتادقی اند  شدهممنوع  شود اساسی موجب کاهش رقابت میطور   که به

 مختلفتی وجتود دارد.  هتا    دیتدااه بانکی   خصوص اعمال حقوق رقابت بر نظام در. (121: 1931

 در داننتد.  انحصتار نمتی   قوانین ضتد بسیار  از اندیشمندان نظام بانکی را مشمول حقوق رقابت و 

هر دو نظریته دالیتن نظتر  و     مهم وجود دارد.نظریة دو  رقابت و ثبات در نظام بانکیزمینة رابطة 

کته از قتدمت بستیار    ، شتکنندای ت  رقابتت نظریتة   د تجربی قو  جهت اثبتات ختود دارنتد.   شواه

رقابت را موجتب شتکنندای نظتام    تر و  ها  باثبات ها  بانکی متمرکز را نظام نظام برخوردار است،

هتا را راهتی بترا      و ادغام بانتک کنند  میها حمایت  پیروان این نظریه از ادغام بانک داند. بانکی می

کته نظتام بتانکی بایتد از اعمتال      بر این باورنتد  دانند و  افزایش ثبات در نظام بانکی و اقتصاد  می

 کته اخیترا   ، ثبتات ت  رقابتة نظری ،در مقابن باشد.مستثنا انحصار  ها  رقابتی و مقررات ضد سیاست

 پیتروان ایتن نظریته    .دانتد  جب کاهش ثبات نظام بانکی میتمرکز در نظام بانکی را مو شده،مطرح 

 دانند. ظام بانکی را از اعمال مقررات ضد انحصار معاف نمین

 .ستت ابرانگیتز   چتاشش مسائن ها از  خصوص ادغام بانک در اعمال مقررات حقوق رقابت ةنحو

هتا همتواره    رقابتی باشد و از سو  دیگر ادغام بانتک  تواند دارا  آثار ضد زیرا از یک سو ادغام می

بتوده  امنیت در نظام بتانکی   و مین ثباتأترین ابزار نهادها  ناظر بانکی جهت ساماندهی و ت ولامتد

 ،امتروزه  .ستت نیها و قوانین مربوط به حقوق رقابت ستازاار   رویداد  که همیشه با سیاست؛ است

 حتاشی استت کته    ایتن در شود.  میأکید ها  ضد رقابتی ت کشورها بر ممنوعیت ادغام اکثر در قوانین

یکتی   ،بنتابراین  .ستها گذاری قابل مسامحه در سیاست ضرورتی غیر بانکیحفظ ثبات در نظام 

ظ ثبتات در  ها  حفت  رقابتی با سیاست تقابن مقررات ضد ها ادغام بانکزمینة  در   مهمها از چاشش

نخست به بررستی نظریتات مربتوط    یادشده جهت واکاو  چاشش در این نوشتار  نظام بانکی است.

                                                                                                                                                    
1. The Clyton Act of 1914 
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ایران  وامریکا سپس رویکرد نظام حقوقی و  شود می ثبات و رقابت در نظام بانکی پرداختهرابطة  به

 شود. ها از منظر معیار رقابت تحلین می ارزیابی ادغام بانکنحوة خصوص  در

 یدر نظام بانک ثبات و رقابت رابطةمربوط به  ایه نظریه
 7شکنندگیـ  رقابتنظریة 

ها  بتانکی متمرکتز از ثبتات     نظام شود، نیز نامیده می 2ثباتت  تمرکزة که نظری این نظریه،اساس  بر

شده بیان شده  اشارهنظریة ترین دشیلی است که جهت اثبات  مهم 9ارزش مجوز بیشتر  برخوردارند.

ارزش مجوز بته   .کند را تحلین میها  پذیر  شدید بانک باط میان ساختار بازار و ریسکارتکه است 

شتی از قیمتت   بخصتورت  کته بته   ؛ آینده است بانک جهت استمرار فعاشیت خود در معنا  توانایی

 قدرت بازار  بانتک استت.  دهندة  نشانارزش مجوز  ،عبارت دیگر  به شود. منعکس می بانک سهام

و شتود   منجر میکه افزایش رقابت به کاهش ارزش مجوز بانک کنند  میه استدالل پیروان این نظری

هتا جهتت افتزایش ارزش مجتوز ختود در       بانک دهد. نتیجه احتمال ورشکستگی را افزایش می در

هتا بتا    نهایت بته رویتارویی آن   شوند که در خطر متوسن میها  دیگر به اقدامات پر رقابت با بانک

 .(Nurul Kabir & Worthington 2017: 7)د انجام بحران ماشی می

امات پرخطتر  کمتر  جهت توسن بته اقتد  انگیزة ها  بانک ها  متمرکز با رقابت محدود در نظام

هتا و   زدایتی موجتب افتزایش تعتداد بانتک      مقتررات  ،اساس این نظریه بر جهت کسب سود دارند.

انجامیتده  ها در ایتاالت متحتده    کبه شکنندای باناین وضعیت و شود  میها  افزایش رقابت میان آن

ها بر سر پتذیرش   بانک رقابتِباعث افزایش  افزایش رقابتاین، عالوه بر  .(Beck 2016: 10) است

ها  سود بانکحاشیة نتیجه  درو شود  میسپرده بهرة سبب افزایش نرخ وضعیت این  شود. سپرده می

 Nurul Kabir & Worthington)شتود   متی منتهتی  به کاهش ارزش مجتوز بانتک   که یابد  میکاهش 

هتا بته    هتا و رقابتت میتان آن     کته افتزایش تعتداد بانتک     اند بر آنهمین دشین بسیار    به. (8 :2017

 .(Marquez 2002: 904)انجامد  ها می ناکارآمد  بانک

                                                                                                                                                    
1. competition-fragility theory 

2. concentration-stability theory 

3. value charter or franchise charter 
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اشتاره   2و نظتام پرداختت   1به بتازار بتین بتانکی   شده استدالل دیگر  که در اثبات این نظریه بیان 

ه دچتار کمبتود   نیاز بانتک دیگتر  کت    ها را از تأمین نقدینگی مورد تواند بانک رقابت کامن می کند. می

نیتاز بانتک    ردتتأمین نقتدینگی متو   انگیزة هیچ بانکی  ،چنین شرایطی در بازدارد.شده نقدینگی موقت 

پیامتدها   وضتعیت  و ایتن  ایترد   مینتیجه آن بانک در معرض ورشکستگی قرار  دیگر را ندارد و در

هتا محتدود    وضعیتی که تعتداد بانتک   مقابن در در نظام بانکی به دنبال خواهد داشت.نامطلوبی بر کن 

تتر  بترا  کمتک بته      افزونانگیزة ها  و بانکشود  میها فراهم  همکار  بیشتر  بین بانک ةزمین است

تعتداد   استتدالل نهتایی بته   (. Sáez & Shi 2004: 24) دارنتد  9کمبود نقتدینگی موقتت   ها  دچار بانک

نظارت در یک نظتام متمرکتز    کند. اشاره می ی که تحت نظارت نهادها  ناظر بانکی قرار داردهای بانک

ثبات کن نظتام   نتیجه و دردهد  و مشکالت نظارتی را کاهش میاست تر  آسان ترها  کم با تعداد بانک

 ،بریتانیا و کانتادا در مقایسه با  که تعداد زیاد  بانک دارد،متحدة امریکا، ایاالت  یابد. بانکی افزایش می

 (.Beck 2016: 10) تجربه کرده استثباتی ماشی بیشتر   بی ها  کمتر  دارند، که بانک

 4ثباتـ  رقابتنظریة 

استاس   بتر  دانتد،  متی تتر   ا  بانکی متمرکزتر را باثباته که نظام ،شکنندایت  رقابتنظریة برخالف 

هتا   ساختار بانکی متمرکزتر سبب شکنندای بیشتر بانتک  5شکنندایت  ثبات یا تمرکزت  رقابتنظریة 

شتده  مطترح   نگذشتته،   بسیار ه از عمر آن زمانک ،دالین مختلفی جهت اثبات این نظریه شود. می

از (. یکتی  et al Alam 2019: 35)اعتالم کردنتد   بوید و همکتارانش   2115سال را این نظریه  است.

قتدرت بتازار  بانتک را افتزایش      نظام بتانکی متمرکتز   آن است کهشده  نظریة اشارهدالین پیروان 

هتا  اعطتایی ختود بته      واممیتزان بهترة   کنتد کته    و برا  بانک ایتن امکتان را فتراهم متی    دهد  می

ایرنتداان را   از ستو  وام   بتاالتر خطتر عتدم پرداختت وام    بهرة نرخ  ایرنداان را افزایش دهد. وام

هتا را بته    و آناست ایرنداان دشوار  باال برا  وامرة بهها  با  زیرا بازپرداخت وام. دهد افزایش می

شتود و احتمتال    مخاطرات رفتار  متی  موجب بروزدهد که  میها  با خطر باال سوق  سمت پروژه

                                                                                                                                                    
1. Interbank market 

2. Payment system 

3. Temporary liquidity shortages 

4. competition-stability theory 

5. concentration-fragility theory 
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و شتود   متی نشتدنی بیشتتر    ها  وصتول  نتیجه حجم وام در .دهد عدم بازپرداخت وام را افزایش می

 Berger) کند می تضعیف ثبات نظام بانکی را فراهمبستر  شرایطاین  یابد. ریسک بانکی افزایش می

et al 2008: 5 .)بین تمرکز و شکنندای بانک ارتباط مثبت وجود دارد و رقابتت بیشتتر در    ،اینبنابر

و به افتزایش ثبتات در   کاهش دهد ایرنداان را  تواند ریسک اعتبار  وام بازارها  وام و سپرده می

 (.Beck 2016: 12) نظام بانکی بینجامد

مخاشفت با این استدالل که نظارت در نظتام بتانکی متمرکزتتر و بتا      درنظریة یادشده طرفداران 

انتدازة   ،امتا  ،ها کمتتر  ها  متمرکز تعداد بانک امنظ اویند در می تر است ها  کمتر آسان تعداد بانک

تتر   انتک بتزرگ  هر چته ب  دارد.ارتباط مستقیم بانک با پیچیدای بانک اندازة  تر است. ها بزرگ بانک

دشتوارتر   تر کوچک  ها به بانک نسبت بزرگ ها  بانکنظارت بر  ،ینبنابرا .شود تر می باشد پیچیده

 رقابتت  حقوق قواعد اعمال عدم و بانکی نظام در ادغام تشویق ،نتیجه در(. Beck 2016: 13) است

 هتا   چاشش با را ناظر نهاد توسط نظارت که شود می منجر بزرگ ها  بانک با متمرکز بانکی نظام به

 .کند می رو هروب جد 

متمرکزتتر بتا تعتداد     یبتانک   هتا  آن است که در نظام یهنظر ینا طرفداران یناز دالیکی دیگر 

فقتط   یترا ز .دارنتد ها  بانک یورشکستگ خصوص در بیشتر  نگرانیناظر  نهادها  کمتر  ها بانک

 بانکی نظام ثبات بر توجهی  قابن انزی بزرگ بانک یک ورشکستگیبانک وجود دارد و  یتعداد کم

 ریستک  متمرکتز  بتانکی  نظتام  یکتر در  بزرگ  ها بانک وجود دیگر،  عبارتبه  .کرد خواهد وارد

 (.Beck 2016: 13) دهد را افزایش می 1سرایت

زدایتی   مستائلی غیتر از رقابتت و مقتررات     اوینتد  یادشده متی بسیار  از محققان در تأیید نظر 

هتا    ها ستبب بحتران   آن است.شده یر در کشورهایی همچون ایاالت متحده ها  اخ موجب بحران

 ،ظتارتی ت ن ضعف نظام قانونی عدم تعادل در بازار جهانی، ها  پوشی ضعیف، سیاست اخیر بانکی را

 (.Pasiouras et al 2006: 412) دانند ها می و ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک

                                                                                                                                                    
هتا  دیگتر    ریسک سرایت به معنا  خطر استرش احتماشی مشکالت ماشی در یک یا چند بانک به تعداد زیاد  از بانتک . 1

 .(Schoenmaker 1996: 86) یا کن نظام ماشی است
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 رقابت حقوق و بانکی نظام

ها  رقتابتی در بختش بتانکی بتین تتالش بترا  سترکو  رقابتت از یتک ستو و            سیاستاعمال 

بیشتتر   ر(. دVives 2011: 470) ت از سو  دیگتر در نوستان بتوده استت    و ارتقا  رقاب 1آزادساز 

ایتن   .دارنتد تر نسبت به مقررات مربوط به حقوق رقابتت   طوالنی ا  ا مقررات بانکی پیشینهکشوره

هتا متانا از اعمتال حقتوق      تا مدت آور است ااه که رقابت برا  ثبات زیاندید و نفوذ اینموضوع 

از اعمال حقوق رقابت معتاف   2111بخش بانکی تا سال  در هلند مثال  بخش بانکی بود.رقابت در 

 55 ها از اعمال متواد  سیون اروپا تا مدتیکم اروپا،اتحادیة ر (. دCarletti & Vives 2008: 261) بود

 چنتد  پتیش،   تا. (Carletti & vives 2008: 270کرد ) ها اجتنا  می بانک در قبال 2رم  معاهدة 58 و

بتین   خوشها  ها  تبانی بین بانک کشورها به توافق ازبسیار    در ها  مرکز  و نهادها  ناظر بانک

ایتن رویکترد بتا آزادستاز  در نظتام       دادنتد.  و نظام بانکی متمرکز با رقابت نرم را ترجیح میبودن 

در  پویتایی(  ،تخصیصی )توشید ،کارایی موجب افزایش هایی که رقابت را  و افزایش دیدااه 9انکیب

ها  رقابتی در نظام بانکی متورد توجته    تسو سرانجام اعمال سیاکرد دانستند تغییر  نظام بانکی می

 (.Vives 2011: 470) قرار ارفت

 ثبات حفظ هایسیاست و بانکی نظام

ها  ذاتتی نظتام بتانکی     طور کامن در بخش بانکی با توجه به ویژای    رقابتی بهها امکان اعمال سیاست

شتود؛   ختدمات متی  ارائتة  و نتوآور  در  کتارایی  رقابت در نظام بتانکی موجتب افتزایش     .وجود ندارد

هتم   این اهداف همیشه بتا  این، وجود با  که ثبات برا  حفظ اعتماد به نظام بانکی ضرور  است. درحاشی

فرض کنید یک بانک در معرض ورشکستگی باشد و نیاز مبرمی بته منتابا متاشی داشتته      .ستندیسازاار ن

                                                                                                                                                    
1. deregulation 

 و 55 متواد  رم به تصویب امضاکننداان آن رستید.  ةقاشب عهدنام اروپا در ةانحصار در اتحادی قوانین ضد ،1351 در سال. 2

 اقتصاد و بازراتانی اختصتاص یافتته بتود     ةاین معاهده به موضوع شغو انحصارها و حمایت از رقابت آزاد در عرص 58

 .(31: 1951)نوروز  

ستاز  مقتررات و حمایتت از     استترده دارد و شتامن آستان    یهوممف ساز رقابت در بخش بانکی زمینه منزشةآزادساز  به . 9

ینتد  افر. (219 :1935 )بتاقر  و همکتاران   ایترد  زدایی صورت می محور  نظام بانکی است که از طریق مقررات رقابت

 .(Carletti & Vives 2008: 261) آغاز شد 1311مریکا از سال ا ةآزادساز  در ایاالت متحد
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 مجتاورت  ریستک  تستر   موجتب  توانتد  متی  هتا  بانکعدم دخاشت دوشت و عدم حمایت از این  باشد.

 نظتر  از کته  استت  . این در حاشی(251 :1935 همکاران و  )باقر شود ها بانک سایر به( سرایت یسکر)

 حتتی  دوشتت  زیترا . دانست مردود را ها بانک میان رقابتدخاشت دوشت در  توان می قابتر حقوق اصول

 هتا  بانک میان رقابت دارد اختیار در که ابزارهایی مدد به نباید باشد، هم بزرگ دوشتی ها  بانک ماشک اار

 بتین  یتد با ناتذارا  یاستاذاران و س قانون ،بنابراین. (281 :1935 باقر  و همکاران) کند خدشه دچار را

 (.competition committee of OECD 2011: 8) کنند برقرار تعادل هدف دو این

 تتأثیر  بته  توجته  بتا  باید رقابتی ها  سیاست اقتصاد، دیگر ها  بخش برخالف ،بانکی بخش در

 دررقابت  .است پیچیده بسیار ماشی ثبات و رقابت ةرابط .شود اتخاذ ماشی ثبات و رقابت بین متقابن

 .بخشتد  سرعت را نوآور  و شود تخصیصی و توشید  کارایی افزایش موجب تواند می بانکی منظا

 ةانگیتز  رود متی  فراتتر  مشخصتی  آستانة از رقابت که زمانی ،تجربی شواهد اساس بر ،این وجود با

 ورشکستتگی  و نقتدینگی  کمبود مشکالت با ها آن شدن مواجه آن دنبال  به و ها بانک پذیر  ریسک

  ها بانکچند بانک به  یا یکدر  یمشکالت ماش ینظام بانک در(. Vives 2011: 488) شود یم بیشتر

 استت   چنان جد یتموارد خطر سرا یبرخ در .کند یم یتکن سرا یک مثابة  هب ینظام ماش یا یگرد

 به همین .دشو یگرد  ها بانک یممکن است سبب ورشکستگ ینظام ماش بانک در یکمشکالت که 

 ختود  رقبتا   شدن ورشکسته از ها بانک اقتصاد ، دیگر ها  بخش برخالف ،بانکی خشب در دشین،

 بته  بدون توجه ها بانک میان رقابت افزایش نتیجه در(. Schoenmaker 1996: 86شوند ) نمی خشنود

 کتردن  رقتابتی  صترف  ،بنابراین .دهد می قرار خطر معرض در را ماشی ثبات اقتصاد  بخش ظرفیت

 دیگتر،   سو از  .شود نمی منتهی مطلو  نتیجة به ،آن خاص ها  ویژای به ن توجهبدو بانکی، نظام

متثال    .کنتد  متی  نتاازیر  را رقابتت  حقتوق  از پوشتی  چشتم  موارد بسیار  در بانکی نظام ساماندهی

 با ها آناقدام به ادغام  مشکن  دارا ها  بانک یاز ورشکستگ یر جهت جلوا یناظر بانک  نهادها

 اجبتار   صتورت  بته  و بتانکی  نتاظر  نهتاد  تصتمیم  با که ،ها نوع ادغام ینا .کنند می ساشم ها  بانک

 .باشند رقابت حقوق مقررات اعمال از معاف ماشی ثبات حفظ جهت باید ایرند، می صورت

 تحقیقتات  را یتدااه د ینا شود. یثبات طراح و رقابت از حمایت منظور به باید نظارتی چارچو 

 کنتار  در متاشی  نظام یک در آن اساس بر که است کرده تأیید اقتصاد  عةتوس و همکار  سازمان اخیر
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 نظتام  در ثبتات  حفتظ  هتا   سیاست از باید بانکی بخش در رقابتی ها  سیاست اعمال و رقابت وجود

شتمارة   رقابت قانون کلی قواعد ایتاشیا ینظام حقوق در ،(. مثال Ahrend 2009: 1)شود  پیرو  نیز بانکی

 ستایر  همچتون  بتانکی  بخش بر تمرکز و ،مسلط موقعیت از سوءاستفاده توافقات، بهمربوط  31/251

 متاشی  نظتام  ثبتات  بر که توافقاتی خصوص در خاص ا  قاعده اما .شود یماعمال  اقتصاد  ها  بخش

 در نتد، ا ممنتوع  یادشتده  قتانون  2ة متاد  مطتابق  کته  ،رقتابتی  ضد ها  وافقت .دارد وجوداذارند  می اثر

 حتی؛ مجازند 21ة ماد 5ة تبصر طبق باشند، داشته ضرورت یثبات نظام ماش ینهت تضمج که  صورتی

 (.OECD 1998: 134) باشد نداشته وجود قانون این 1ة ماد در مقرر معافیت شرایط اار

 هابانک ادغام بر رقابت حقوق اعمال زمینة در ایران و امریکا حقوقی نظام رویکرد

 هتا  ادغتام بانتک   یتابی ارز در ثبات حفظ ها  سیاست و رقابت قوقح اهداف بین تعامن ایجاد شزوم

در ادامه رویکرد نظام  اعمال حقوق رقابت در نظام بانکی است.نحوة چاشش در خصوص  ینتر مهم

 .شود بررسی میزمینه و ایران در این امریکا حقوقی 

 امریکا حقوق
 (7191ادغام بانک ) قانون یباز تصو یشپ ها بانک ادغام براعمال حقوق رقابت  عدم

خصوص اهمیتت رقابتت در بختش بتانکی      ا  در ها  دواانه نیز دیدااه 1متحدة امریکادر ایاالت 

و  1جکستون  ،9و همیلتتون  2این دواانگی در دیدااه در جتدال علمتی بتین جفرستون     وجود دارد.

بانتک دوم  پس از فروپاشتی   شود. مشاهده می 5و النگ 1و هیو  8ها کارترالس و پس از آن ،5بیدل

آندرو جکسون هنگتام تشتکین    طرفداران رقابت آزاد بر صحنه حاکم شدند. 3متحدة امریکاایاالت 

                                                                                                                                                    
( جهتت جلتوایر  و   1311) قتانون کلیتتون   و (1531) دو قانون مهم تحت عنوان قانون شرمنیکا متحدة امردر ایاالت  .1

 ها  تجار  است. ها  ضد رقابتی توسط کنگره به تصویب رسیده است و حاکم بر ادغام شرکت مبارزه با رویه

2. Jefferson 

3. Hamilton 

4. Jackson 

5. Biddle 

6. Carter Glass 

7. Huey 

8. Long 

9. The Second Bank of the United States 
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تمرکز نحوة ناشی از این   ها  قابن توجهی که بر کشور وارد شده زیانکرد مجدد این بانک تصریح 

تشتکین   جمهور تایلر با اعطا  مجتوز جهتت   همین دشین رئیس  به قدرت در دستان چند نفر است.

 (.Kinter & Hansen 1972: 213-214کرد )بانک سوم مخاشفت 

ایتن   ها به نظام بانکی بسیار آستان بتود.   ورود بانک ،اساس قوانین فدرال و ایاشتی بر ،اذشته در

دار  آزاد مبتنی بر این دیدااه بتود   بانک .شدها  ها و رقابت بین آن قوانین سبب افزایش تعداد بانک

دار  به شترایطی   اما این نوع بانک اید محدود به افراد دارا  امتیاز و ثروتمند شود.دار  نب که بانک

دون هتیچ  توانست بانک خود را تأستیس کنتد و بت    کس می رها ه شد که در بسیار  از ایاشتمنجر 

 (.Kinter & Hansen 1972: 214کند )اسناد تجار  خود را منتشر  شکلی از نظارت و ارزیابی

بانتک دچتار مشتکن بتا      2911بانک ورشکسته شد و افزون بر  3111باشغ بر  1391دهة اواین 

تصتویب  و 1399موجب تعطیالت بتانکی در متارس   ثباتی بانکی  این بی .شدها  ساشم ادغام  بانک

ن بستیار  از محققتا   شد. 1395 2و قانون بانکی مصو  13991دار  اضطرار  مصو   قانون بانک

نتیجتة   هتا در  داد ورشکستگی بانتک  موافق بودند که نشان می 1353با ازارش مجلس سنا در سال 

 (.kent 1963: 43) رقابت بیش از حد بوده است

دوبتاره ایتن    ،ها ها  بانکی و افزایش تمرکز ناشی از ادغام بانک پیدایش غول، با 1351دهة  در

اعمال قوانین ضتد   این بار چاشش بر سر اعمال یا عدم دو دیدااه متفاوت در برابر هم قرار ارفتند.

ف مقررات اهدابودند که اجرا  بر آن از یک طرف برخی  ها بود. انحصار در خصوص ادغام بانک

هتا  اقتصتاد  مهتم     ستایر بختش  اندازة ضد انحصار در مقابله با تمرکز ناعادالنه در نظام بانکی به 

لوبی بر عموم متردم  رقابت نامحدود در نظام بانکی پیامدها  نامط اعالم شداز طرف دیگر و  است

 (.Casson, Burrus 1969: 677-678) دهند پایدار و باثبات را ترجیح میکه نظام بانکی اذارده 

ها خارج از شتمول قتوانین ضتد انحصتار      ادغام بانکمتحدة امریکا ها  متماد  در ایاالت  سال

 1353که در ستال  ، انحصار  ضد ها سیاست با عنوان ،ا  مشهور کایزن و تورنرکت شد. می انجام

 & Kinter) انحصتار  قترار داد   ها را در فهرستت صتنایا معتاف از قتوانین ضتد      بانک ،نوشته شد

Hansen 1972: 218 .) بته   1353هتا شتدت ارفتت و در ستال      ادغتام بانتک  روند  1351دهة اواین
                                                                                                                                                    
1. The Emergency Banking Act of 1933 

2. The Banking Act of 1935 
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دالر میلیتارد   28ادغتام بتانکی بتا بتیش از      1911تعداد  1355تا  1351از سال  اکثر خود رسید.حد

میلیارد دالر بتا بانتک شترکت     پنج با دارایی باشغ بر 1بانک ملی چس 1355در سال  ،مثال  اتفاق افتاد.

هفتتاد و   باشغ بتر  با دارایی 9میلیارد دالر و شرکت تراست برانکس کانتی یک با دارایی باشغ بر 2منهتن

 (.Kinter & Hansen 1972: 220شد )ادغام دالر شش میلیون 

 (7191) بانک ادغام قانون یباز تصو پسرقابت  حقوق منظر از هابانک ادغام

شوایح  در نظام بانکی، نتیجه بروز انحصار و تمرکز و درها  مقابله با سرعت افزایش ادغام بانک برا 

چهار الیحه به دنبال آن  .شدمختلف تقدیم الیحة هفت  ،1358سال  در ارائه شد.متعدد  به کنگره 

قانون کالیتون و تحت صالحیت رسیدای کمیسیون  1ة شمول مادمحدودة  را درها  بودند که بانک

 بانکی بودند که رقابتت را بته طتور    ها  دو الیحه درصدد مقابله با ادغام ،تجارت فدرال قرار دهند

، ارفتته بودنتد   نظتر  هتا در  را جهت ارزیابی ادغام بانک رقابت معیار فقطو دادند  اساسی کاهش می

ها قضاوت  اساس آن تا برمطرح کرد ها  معیارها  متعدد  جهت ارزیابی ادغام بانک نیز یک الیحه

کته بتر   کرد مطرح  1سناتور رابرتسونرا این الیحه . استمنافا عمومی جهت در که آیا ادغام شود 

 تصویب شد. 1381در سال دغام بانک مبنا  آن قانون ا

 معیارها  بانکی و معیار رقابتی.شد؛ ها تعیین  در این قانون دو نوع معیار جهت ارزیابی ادغام بانک

 از:معیارها  بانکی عبارت بودند 

 ؛ها  درایر از بانکیک  وضعیت ماشی هر. سابقة 1

 ؛کننده یا بانک حاصن از ادغام کفایت ساختار  بانک ادغام. 2

 ؛کننده یا بانک حاصن از ادغام در آینده انداز درآمد بانک ادغام  چشم. 9

 ؛کننده یا بانک حاصن از ادغام بانک ادغام مدیریت کلی صالحیت. 1

 ؛تأمین رفاه و نیازها  جامعه. 5

 .سازاار  اختیارات شرکتی بانک با اهداف قانون. 8

                                                                                                                                                    
1. The chase National Bank 

2. The Bank of Manhattan company 

3. The Bronx county Trust company 

4. Senator Robertson 
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 بتود.  ،از جملته تمایتن بته ستمت ایجتاد انحصتار       ،بررسی اثر ادغام بر رقابت شامنمعیار رقابتی 

هتا اقتدام    صتویب یتا رد آن  ا  ادغتام را ارزیتابی و بته ت   قرارداده اساس این معیارها بر ناظر  نهادها 

 آن بتر  مجلتس،  نماینتداان  جمله از بسیار ، ،این وجود با  (.Kinter & Hansen 1972: 222کردند ) می

 یبتانک  یمتادر تخصصت   ها  شرکت قانون و بانک ادغام قانون حاکمیت تحت ها بانک ادغام که بودند

 در جانستون  شینتدون  ستناتور  متثال   .یستت ن کالیتتون  و نشترم  انحصتار  ضد قوانین مشمولو  است

 ارزیتابی  جهت کاملی معیارها  بانک ادغام قانون در» :کرد اظهار (1381) بانک ادغام قانون خصوص

 (.Oconnell 1975: 769) «شده است. یحتصر هستند یتونکه معاف از قانون کال ها بانک ادغام

که حتاکم بتر    بانکی، تخصصی مادر ها  شرکت قانونادغام بانک و  قانون یببا تصو ،واقا در

 یتار بتر مع  تأکیتد  رغم به ،شد می تصور است، بانکی تخصصی مادر ها  مربوط به شرکت  ها ادغام

در  .نیستت  یتتون قانون شرمن و قتانون کال  یتتحت حاکم ها بانک ادغام ،یادشده ینرقابت در قوان

در سال  یعاش یوانحکم د انحصار با ضد ینز قوانا یبخش بانک یتتصور معاف یکامرا ةمتحد یاالتا

این دعوا اعمتال   در پایان پذیرفت. 1یالدشفیاف یبانک مل یهعل یکامرا ةمتحد یاالتا  در دعوا 1389

 (.Schrader 1992: 333) ها پذیرفته شد قوانین ضد انحصار بر ادغام بانک

یتک   اذار اهمیت هر قانون برشمرد، ها ت ارزیابی ادغام بانکاارچه این قانون معیارهایی را جه

بتا   .ا چه میزان اهمیت باید داده شوداز معیارهیک روشن نبود به هر و نکرد از معیارها را مشخص 

منفعتت  بتا   ستو  هتم هتایی بودنتد کته     موافق با ادغتام  توان افت اکثر نماینداان مجلس اطمینان می

 حد  کاهش دهند. حتی اار رقابت را تا؛ ندا عمومی

ها  متفاوتی را در پتیش   سیاست اعمال این معیارها در 2ناظر بانکی  ها نهاد ،این ابهامیجة نت در

هتا  بتا    که بر وجود بانککرد حسابرس ارز از سیاست ساختار بانکی متعادل پیرو  ادارة  ارفتند.

                                                                                                                                                    
1. United States v. Philadelphia National Bank, 374 U.S. 321 (1963) 

 ةادار نظتام فتدرال رزو،   ةرئیست  تئت هیماشی باید به تصویب یکی از سه نهاد نظتارتی  سسات ؤمها و  ادغام بانکمریکا ادر  .2

که بانک حاصن از ادغام بانک ایاشتی عضتو نظتام فتدرال      در صورتی فدرال برسد. ةسپرد ةبیمو شرکت  ،حسابرس ارز

 باشتد،  )فدرال( که بانک حاصن از ادغام بانک ملی  زمانی صاشح است. ناظر نظام فدرال رزو نهاد ةئیسر تئهی رزو باشد،

هتایی کته حاصتن     خصوص ادغام بانک در حسابرس ارز مسئوشیت نظارت و تصویب طرح ادغام را به عهده دارد. ةادار

 (.Austin 2005: 538) مرجا صاشح است فدرال ةسپرد ةبیمشرکت  عضو نظام فدرال رزو است، ها بانک غیر ادغام آن
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انتواع   باید ارهر باز بود که درباور ر بر این این نهاد ناظ کرد. میتأکید متفاوت در نظام بانکی اندازة 

 وجود داشتته باشتد.   ،متوسط و بزرگو  ها  کوچک یعنی بانک ،ها از حیث اندازه مختلفی از بانک

کته بتر استاس ایتن معیتار بایتد از       کترد   تأکیتد فدرال بر مفهوم افزایش رقابت بیمة سپردة شرکت 

تنتوع ختدمات   نظریتة  نظتام فتدرال رزو از    ةرئیست  هیئت .شد میها اجتنا   بانکاندازة اختالف در 

ا  از خدمات بانکی بایتد در دستترس    که طیف استرده بر آن بوداین نهاد ناظر  .کردبانکی تبعیت 

 (.Kinter & Hansen 1972: 223) عموم قرار ایرد

ها  متفاوتی جهت اعمال معیارها  قانونی تبعیت  ناظر از سیاست است اارچه نهادها  افتنی

رستیدند و آن تصتویب چشتمگیر    به نتیجة یکسانی ها  ام بانکها در تصویب ادغ آنهمة ، کردند می

که توسط  ،ها  ادغام بانک درصد از درخواست 31 تقریبا  1385تا  1381از سال  ها بود. ادغام بانک

دهتد   نشان متی  1389ها  ادغام سال  استدرخومطاشعة  .شدتصویب  ،شدهر سه نهاد ناظر بررسی 

 ضد انحصار وزارت داداستتر  دارا  آثتار  ادارة شد از نظر  هایی که تصویب بیش از دوسوم ادغام

 رقابتی بودند. ضد

ضتد انحصتار وزارت   ادارة روشتن استت کته نهادهتا  نتاظر بتانکی از یتک ستو و          ،بنابراین

ضد انحصار وزارت داداستر  ادارة  اویند. داداستر  از سو  دیگر به دو زبان متفاوت سخن می

که نهادهتا  نتاظر    درحاشی کند، میتأکید حصار بر حمایت از رقابت ان با تکیه بر اصول مستقیم ضد

 (.Kinter & Hansen 1972: 224دارنتد ) توجته   ،یعنتی ختود رقبتا    ،هتا  بانکی بته مشتکالت بانتک   

 ادغتام  قتانون  تصویب از پس ها  سالنهادها  ناظر بانکی در افته، اونه که یکی از منتقدان  همان

 waxberg) دانند نمی بد بانکی نظام برا  را ادغام و ندا خوشحال ها بانک ادغام از اند داده نشان بانک

& Robinson 1965: 384.) 

  در دعتوا  داداستتر    وزارت انحصتار  ضتد  ادارة و بتانکی  نتاظر  نهادها  ینتقابن ب یننخست

زرگ در دو بانک از سه بانک ب ،در این دعوا رخ داد. 1یالدشفیاف یبانک مل یهعل یکامرا ةمتحد یاالتا

دومتین   ،اساس طرح ادغام قرار بود بانتک ملتی فیالدشفیتا     بر شهر فیالدشفیا تصمیم به ادغام ارفتند.

بانک جرارد تراستت کتورن    میلیون دالر، 151با دارایی بیش از  ،شهر فیالدشفیا بانک بزرگ در کالن

                                                                                                                                                    
1. United States v Philadelphia National Bank, 374 U.S. 321 (1963) 
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ها  درصد از کن سپرده 98 در اثر ادغام در خود ادغام کند. ، رادالر 151با دارایی بیش از  ،1اکسچنج

ازارش دادستتان   رغم به ،حسابرس ارزادارة  ارفت. کننده قرار می تحت کنترل بانک ادغاممنطقة در 

 ر ضدحسابرس ارز مبنی بر آثاادارة و  ،فدرالبیمة سپردة شرکت  نظام فدرال رزو، ةرئیس هیئت کن،

 ةادار (.oconnell 1975: 770کترد ) درخواستت ادغتام را تصتویب     ،یادشدهرقابتی قابن توجه ادغام 

این مرجا ادعا کترد ایتن    .کرددعوا اقامة در دادااه یادشده، جهت شغو تصویب ادغام  ،انحصارضد 

 کردنتد ها  طرف قرارداد ادغام در مقابتن استتدالل    بانک .استقانون کالیتون  1ة ادغام خالف ماد

اما داداتاه ایتن استتدالل را نپتذیرفت و      .شود میفیالدشفیا منطقة اقتصاد  در توسعة ادغام موجب 

تواند به دالین اقتصاد  و اجتماعی نجات یابد و معیتار انتختا  او    ادغام ضد رقابتی نمی کردمقرر 

 یکستان استت  ت  ستودمند  سودمند و غیتر ت  ها ادغامهمة ها  ضد رقابتی نسبت به  برا  تعیین ادغام

(Schrader 1992: 334 .) که بتر   بسیار مهم یکی از انتقادها  جهت نقد شد.حکم دادااه از چندین

ها  خاص نظام بانکی و معیارها  بانکی مندرج در قانون  عدم توجه دادااه به ویژای آن وارد آمد

 اتذار از ذکتر معیارهتا  بتانکی     قتانون هدف  جهت اتخاذ تصمیم بود. ،1381مصو   ،ادغام بانک

 (.oconnell 1975: 771)   رقابتی بودها ایجاد تعادل بین اشزامات احتیاطی و سیاست

 مریکاا یموجود در نظام حقوق وضعیت

نون و قتا  1358تخصصتی   هتا  متادر   اصالحاتی در قانون شرکت ،سرانجام ،یادشدهبه دنبال حکم 

اساس این اصالحات حکم دادااه مبنتی بتر حتق     بر به عمن آمد. 1388در سال  1381ادغام بانک 

هتا طبتق قتوانین ضتد انحصتار بته رستمیت         اشش کشیدن ادغام بانتک انحصار برا  به چ ضدادارة 

اصتالحات   .شتد بینتی   پیش 2«دفاع رفاه و نیازها» تر از این مهم(. Schrader 1992: 334) شناخته شد

ها  ضد رقابتی را که برا  تأمین رفاه و نیازها  جامعه ضرور  است  تصویب ادغامیادشده اجازة 

 (.oconnell 1975: 773) دهد می

اارچته   ،ها  مادر تخصصی بانکی و قانون ادغام بانک در قانون شرکتیادشده طبق اصالحات 

تتأمین  به دشیتن   ،رقابتی ار معلوم شود که منافا عمومی بر آثار ضدارقابتی ممنوع است،  ادغام ضد

                                                                                                                                                    
1. The Girard Trust corn Exchange Bank 

2. convenience and needs defense 
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ممکتن  ادغام ضد رقتابتی   ،بنابراین چنین ادغامی قانونی است. رجحان دارد، ،فاه و نیازها  جامعهر

فیالدشفیتا متورد    در دعوا  مربتوط بته بانتک    این نکته عمومی تصویب شود.جهت منافا است در 

قانون  ،1ها  مادر تخصصی بانکی طبق قانون شرکت ،یادشدهپس از اصالحات  رفت.توجه قرار نگ

در هتا   تصویب ادغتام بانتک   9و قانون تغییر در کنترل بانک ،دارنداان مسکن قانون وام ،2ادغام بانک

 :شدشرایط زیر ممنوع اعالم 

اونه ترکیب یا تبانی برا  ایجاد انحصار یتا   قرارداد ادغامی که منجر به انحصار یا پیشبرد هر. 1

 .متحدة امریکا شوددار  در هر قسمت از ایاالت  تالش برا  به انحصار درآوردن تجارت بانک

به طتور  متحدة امریکا ور ایاالت قرارداد ادغامی که در هر بخشی از کشاونه تصاحب یا  هر. 2

قابن مالحظه رقابت را کاهش دهد یا تماین به ایجاد انحصار داشته باشد یا هتر روش دیگتر  کته    

مگر اینکه معلوم شود حفظ منافا عمومی به دشین آثار احتماشی ؛ موجب محدودیت در تجارت شود

 ثار ضد رقتابتی ادغتام ارجحیتت دارد   خدمات بر آارائة رفاه و نیازها  جامعه برا  تأمین ادغام در 

(American Bar Association 2006: 7.) 

همان اصول ضد رقابتی مندرج در قتوانین ضتد انحصتار    یادشده معیار رقابتی مندرج در قوانین 

قانون شرمن استت و پتارااراف    2مادة پارااراف نخست تکرار (. Schrader 1992: 335) استعام 

هتا وجتود دارد و آن    ک تفتاوت اساستی بتین آن   یاما  .کند مییتون متابعت قانون کال 1مادة دوم از 

 (.Charles Clark 1979: 191) هاستت  خصتوص ادغتام بانتک    ال دفاع رفاه و نیازها  جامعه دراعم

ستاشم از   هتا   هتا  ضتعیف بتا بانتک     اما ادغام بانک. تعریف مشخصی از رفاه و نیازها نشده است

 جهتت  زده بحتران  هتا   بانک ادغام اارچه(. kinter & Baur 1987: 681) است آن مهم ها  مصداق

 .نیستت موارد  یندفاع محدود به ا ینا است، خورده اره نیازها و رفاه دفاع با بانکی نظام ساماندهی

 یتف ط در ادغتام  نتیجتة  در ستپرده  و وام بهترة  نترخ  بهبتود  و بانکی خدمات بهبود یا توسعه ،مثال 

 یخدمات به جامعه را بهبود بخشند و در برخ ةارائ توانند میقرار دارند که  یو خدمات یامزا ةاسترد

 باورند این بر نامحقق برخی(. Schrader 1992: 341) اند شده دانسته نیازها و رفاه مصادیقموارد از 

                                                                                                                                                    
1. 12 U.S.C.§1842 (c) 

2. 12 U.S.C.§1828 (c) (5) 

3. 12 U.S.C.§1817 (j) (7) 
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کته آن   شته باشتد دا یمنافا عموم تأمینجهت  هایی قابلیت ادغام از صنکه بانک حا  موارد درکه 

 دفتاع  ایتن  بته  تتوان  می ،نداشته باشد وجود تنهایی به ادغام طرف ها  بانک از یک هر در ها یتقابل

 (.Charles clark 1979: 192) کرد استناد

 کته  استت  ایتن  بته  کنگتره  بتاور  دهنتدة  یادشتده نشتان   قتوانین  در رقابت به مربوط معیار درج

 طترف  هتا   شترکت  کته  دشین این به صرفا  تجار  ها  ادغام خصوص در انحصار ضد ها  نگرانی

 اعمتال  تعدین جهت نیازها و رفاه دفاع بینی پیشاما  .شود انگاشته نادیده یدنبا هستند ها بانک ادغام

 Charles Clark) استت  شتده  ارفتته  نظتر  در هتا  بانک ادغام با ارتباط در انحصار ضد عام مقررات

هتا و   خصوص ادغام بانک فدرال در ینمندرج در قوان  ماهو یارها مع ،ینبنابرا(. 191-192 :1979

 یک از انحصار ضد عام ها  یاستس یشبردپ یعنی ،دواانه اهداف یبانک یتخصص مادر  ها شرکت

 (.Charles Clark 1979: 193) دهد می نشان را ،دیگر سو  از بانکی نظام سالمت افزایش و سو

 هتا   بختش  ستایر  بته  نستبت  یبتانک  بخش در یادغام از نظر رقابت یابیارز معیار آن،  عالوه بر

در بررستی ادغتام    1بتازار  تمرکتز  ستنجش  شتاخص  برخوردار استت.  یشتر از انعطاف ب اقتصاد 

تمرکتز بتازار بته تعتداد      شتود.  نحتو متفتاوتی اعمتال متی      ها بته  مقایسه با ادغام شرکت ها در بانک

ار مربوطته  هتا در بتاز   ها  موجود در یک بازار خاص و همچنین سهم مربوط به آن شرکت شرکت

 (.Schrader 1992: 389) ارزیابی ادغام استفرایند تمرکز مفهومی اساسی در  کند. اشاره می

تمرکتز بتازار بتا استتفاده از شتاخص       ،13512 مصو  ،ادغام وزارت داداستر نامة  شیوهطبق 

همة ها  سهم اختصاصی  این شاخص با جما کردن مربا شود. ایر  می هیرشمن اندازهت  هرفیندال

استاس ایتن شتاخص     بر شود. ها  موجود در بازار جغرافیایی محصول مربوطه محاسبه می شرکت

مرکز مالیتم  بازار مت، (1111 تر از )شاخص پایین متمرکز بازار غیرشود؛  میدسته تقسیم بازار به سه 

مطتابق استتانداردها    . (1511)شتاخص بتاال     بازار بسیار متمرکز، (1511 و 1111)شاخص بین 

شرایط  جز در ،باشد 1111می که شاخص پس از ادغام زیر ادغا ها  افقی، خصوص ادغام درکلی 

باشتند   1511و  1111هایی که شاخص پس از ادغام بتین   ادغام ایرد. مورد چاشش قرار نمی ،خاص

 111که شاخص پس از ادغام کمتتر از  مشروط بر این؛ شوند نیز به طور عمده به چاشش کشیده نمی
                                                                                                                                                    
1. Market concentration 

2. the Department of Justice Merger Guidelines of 1984 
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 1511که تمرکز باالتر از  ،در بازار بسیار متمرکز ه شاخص قبن از ادغام افزایش یابد.واحد نسبت ب

وزارت  ضتد انحصتار  ادارة توستط   واحد شود 51سبب افزایش شاخص بیش از ادغامی که  ،است

بتاالتر  هستتند و شتاخص    آستتانة  ها تتابا   بانک ،کلیقاعدة به عنوان یک  شود. رد می داداستر 

مقایسته بتا    در بختش بتانکی در   ،شتود  که در آن ادغام به چاشش کشیده متی  ،1منهیرشت  هرفیندال

ند کته شتاخص   شتو  ها  بانکی زمانی از نظر رقابت ارزیابی متی  دغاما ها  دیگر باالتر است. بخش

 (.Khemani 2002: 10) واحد نسبت به قبن از ادغام افزایش یابد 211و حداقن  1511بیش از 

 ایران حقوق

 ،چهتارم توستعه  برنامتة  پیش از تصویب قتانون   تا دهد نشان می ت نظام حقوقی ایرانبررسی مقررا

 شتود  ها از منظر حقوق رقابت دیتده نمتی   خصوص کنترل ادغام مقررات خاصی در ،1959 مصو 

 خصتوص  ایتن  در متاده  یتک  درج به فقط قانون این در اذار قانون. (111 :1939 غفار  فارسانی)

 ،توستعه  پتنجم  برنامة قانون در که رویکرد ؛ است کرده اذار  سیاست فا صر زمینه این در و اکتفا

ضتمانت   یتق دق نحتوة  ضوابط و ینقوان یناز ا یک یچدر ه ، اما،است شده دنبال نیز ،1953 مصو 

 بتار  نخستین برا  رقابت مقررات ایران در. (111: 1918 یسماوات) آن مشخص نشده است  اجرا

 فرهنگتی  و ،اجتمتاعی  اقتصتاد ،  توسعة چهارم برنامة قانون از اد مو اصالح قانون» نهم فصن در

 25/9/1951 مصتو   ،اساستی  قتانون  11 اصتن  کلی ها  یاستس  و اجرا یرانا اسالمی جمهور 

پتس  . (118 :1931 غفار  فارستانی و  مقدمصادقی ) شدانجانده  2«نظام مصلحت تشخیصمجما 

ملزم بته تبعیتت    ها  تجار ، یکی از انواع شرکت اهدر جایگها نیز  بانک ،یادشدهتصویب قانون از 

که اوشین متاده از فصتن نهتم آن     این قانون، 19 ةطبق ماد .شدنداز قوانین و مقررات حقوق رقابت 

و خصوصتی مشتمول    ،تعتاونی  دوشتتی،  ، ها  عمومی ص حقیقی و حقوقی بخشاشخا  همة ،است

 .مواد این فصن هستند

هیتچ شخص حقیقتی یتا حقتوقی نبایتد سترمایه یتتا ستهام       »ند: ک این قانون اعالم می 11ة ماد

ها  دیگر را به نحو  تمتلک کند که موجب اخالل در رقابت در یک و یا چنتد   یا بنگاه ها کتشر

                                                                                                                                                    
1. the Herfindahl-Hirschman Index(HHI) 

 .118 ص ،1951 قوانین مجموعه .2
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ایتن متاده مشتتمن بتر آن دستته       طور که از منطوق این ماده قابن برداشت است، همان «بازار اردد.

یک شخص حقیقتی یتا حقتوقی ستهام یتک یتا چنتد         ،ردحسب مو، ها هایی است که در آن تملک

 شتامن  صترفا   متاده  نیا گر،ید انیب به .کند یم نیتحص را ها یا دارایی آن شرکت شرکت را تصاحب

 .(238: 1938 پاسبانو  جواد  حکیم) است 1«یعمل  ها ادغام»

کترده  اعتالم   ها را در موارد مورد اشتاره ممنتوع   این قانون ادغام شرکت 15ة اذار در ماد قانون

تتوان ادعتا    متی  شامن اقسام ادغام واقعی است، صرفا یادشده قانون  1ة ماد 18 که بنداز آنجا  است.

متادة   .(238: 1938جواد  و پاسبان  حکیم ) ی استعانواع مختلف ادغام واقویژة که این ماده کرد 

 :ها در موارد زیر ممنوع است بنگاه ها یا ادغام شرکت کند مقرر می 15

 ؛اعمال شود 15ة آن اعمال مذکور در ماد ةنتیجدر جریان ادغام یا در . 1

 ؛مت به طور نامتعارفی افزایش یابدادغام قیمت کاال یا خد ةنتیجهرااه در  .2

 ؛هرااه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود .9

 .کننده در بازار شود هرااه ادغام منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل .1

 شتمول  تحتت  (یواقعت  ادغتام  و یعملت  ادغتام ) هتا  بانتک  ادغام رانیا یحقوق نظام در ،نیبنابرا

  هتا  بخش ریسا با یبانک نظام نیب یتفاوت ثیح نیا از و است رقابت حقوق بر حاکم عام مقررات

ا  نداشتته   اونه مصوبه ها هیچ کنون شورا  رقابت در خصوص بانک بته تااش .ندارد وجود  اقتصاد

 هیچ اقدامی انجام نداده است. رقابتی  ها  ضد ها و سایر رویه ادغام بانکزمینة در و 

هتا  ذاتتی    بتدون توجته بته ویژاتی     ،ها رعایت حقوق رقابت بر بانک در زمینةاعمال قواعد عام 

طتور کته اذشتت از     زیترا همتان   ها  ایتن قتانون استت.    از کاستی ،ها  نظام بانکی بایستهها و  بانک

و  استت ها توجه به حفظ ثبات در نظام بانکی  انین حاکم بر حقوق رقابت بر ادغام بانکضروریات قو

ز ستو   هتا  رقتابتی را ا   عتدم توجته بته سیاستت     ممکن است حفظ ثبات و ساماندهی نظام بتانکی 

                                                                                                                                                    
در  کته آن استت  بنتد    تقستیم  اینمبنا   .و ادغام عملی (ی)واقع قانونیبر دو نوع است: ادغام  تجار ها    شرکتادغام  .1

 در ادغتام عملتی   ،امتا ، شود شونده محو می  ها  سهامی ادغام  ( شخصیت حقوقی شرکت یا شرکتی)واقع انونیقادغام 

ادغتام عملتی از طریتق تحصتین     . (121 :1931)عیسائی تفرشتی   ماند پا برجا می ،پس از ادغام ،شخصیت حقوقی آنان

شتونده از   رچند شخصیت حقوقی شترکت ادغتام  ه در این نوع ادغام، شود. کننده و تحصین دارایی واقا می سهام کنترل

 .(11 ت 19 :1951 آباد  بیگی حبیب ← بیشتر ةمطاشع)جهت  شود فعاشیت خارج می ةاردوناز  ،رود، در عمن بین نمی
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بدون توجه بته شتزوم حفتظ ثبتات نظتام       ،در مواد مورد اشاره در این قانون .کندنهادها  ناظر ایجا  

رعایت کامن حقوق رقابتت در بختش    بر ،نظام بانکی استالزمة ر معافیت و استثنایی که بانکی و ذک

ة متاد  11ة طبتق تبصتر   .ستها ها تابا مقررات مشابه سایر شرکت کید شده است و ادغام بانکأبانکی ت

 ،بنتابراین  ها  مندرج در این قانون استت.  ها  متوقف معاف از ممنوعیت ها و بنگاه ادغام شرکت ،15

امتا بایتد    متوقف معاف از اعمال قواعد حمایت از حقوق رقابت است.  ها توان افت ادغام بانک یم

اونه کته از منطتوق    همان، زیرا .نیستکه حکم این ماده پاسخگو  ضروریات نظام بانکی کرد توجه 

نا  تواند به این تبصتره و استتث   شرکت مورد نظر زمانی می صراحت قابن برداشت است، این تبصره به

هیچ راهی جز ادغام برا  خروج آن شرکت یتا بنگتاه از توقتف و     که اثبات کند اساسا کند آن استناد 

. (911 :1938 پاستبان  و جواد   )حکیم شکست و به تبا آن خروج از بازار رقابتی وجود نداشته است

یتا   ها  کمکتی   امکه موسوم به ادغ ،ها  متوقف بسیار  از موارد ادغام بانک حاشی است که در این در

ایرد و بانک متوقتف نتاازیر از اجترا  تصتمیم      با تصمیم نهاد ناظر بانکی صورت می ،است اجبار 

 (21/11/1913) دوشتتی  ها  غیر تأسیس بانکاجازة  قوانیناذار  قانون ،از طرف دیگر نهاد ناظر است.

زایش شرایط رقابتی در با هدف افرا  (25/9/1951) قانون اساسی 11 ها  کلی اصن اجرا  سیاست و

 نظام بانکی بایتد بتا   ایجاد شرایط رقابتی در .استکرده اقتصاد  تصویب توسعة نظام بانکی و رشد و 

نتیجته   هتا و در  زیترا افتزایش بانتک    .صورت ایردها  خاص نظام بانکی  ها و بایسته توجه به ویژای

دنبتال    هنامطلوبی بت  رآثا ،اجتماعی اقتصاد  و شرایطبدون توجه به ظرفیت ها،  آنتشدید رقابت میان 

اعتبار  بدون ها   مؤسسهها و  به افزایش تعداد بانکموضوع توجه به این   عدم رسد، می به نظر دارد.

 بته  مبتادرت  و اتذاران  مستابقه در جتذ  ستپرده   کته  منجر شده استت   توجه به حجم اقتصاد کشور

 یاطیت احت مقتررات  نیتتدو  .استت  داشته بالدن  به را ها سسهؤم نیا  سو از حد از شیب  ریپذ سکیر

  هتا  سسته ؤم بته  مجتوز   اعطتا  ةمحتدود  و یبتانک  نظام در رقابت مطلو  ةآستان نییتع جهت الزم

 اعمتال  عدم موارد نییتع و رقابت دیتشد نامطلو  آثار از  ریجلوا جهت ها، بانک جمله از ، اعتبار

 شود. یم هیتوص یبانک نظام یسامانده جهت رقابت حقوق مقررات

                                                                                                                                                    
ها به دانش فنی جز از طریق ادغام  ها یا دسترسی آن ها و شرکت در موارد  که پیشگیر  از توقف فعاشیت بنگاه :1 ةتبصر. 1

 مجاز است. این ماده شود، 1و  9چند ادغام منجر به بندها  هر پذیر نباشد، امکان



 622  ...ها  های حفظ ثبات در نظام بانکی با تأکید بر ادغام بانک تحلیل حقوقی رابطة حقوق رقابت و سیاست

 نتیجه

 کنیدفرض  .باشد داشته بانکی نظام بر مخربی آثار تواند می ها بانک میان رقابت حقوق کامن رعایت

 دوشتت  دخاشتعدم  .باشد داشته ماشی منابا به مبرمی نیاز و باشد ورشکستگی معرض در بانک یک

 یتن ا .شود نیز ها بانک یربه سا سرایت ریسک تسر  موجب تواند می ها بانک این از حمایت عدم و

 را هتا  بانتک  میتان  رقابتت  در دوشتت  دخاشت توان یماست که از نظر اصول حقوق رقابت  یدر حاش

 ابزارهتایی  مدد به نباید باشد، هم بزرگ دوشتی ها  بانک ماشک اار حتی ،دوشت زیرا. دانست مردود

 در اساستی  ها  پرسش از یکی ،بنابراین .کند خدشه دچار را ها بانک میان رقابت دارد اختیار در که

 در ثبتات  تتأمین  ضرورت و رقابت حقوق قواعد اعمال بین توان می چگونه که است آن حوزه این

 برخوردار بسیار اهمیت از ها بانک ادغام خصوص در یادشده پرسش کرد؟ برقرار تعامن بانکی نظام

 در ،باشتد  رقتابتی  ضتد   هتا  رویته  از توانتد  یمکه ادغام از منظر حقوق رقابت  یدرحاش ،یراز .است

 استتفاده  بانکی نظام در ثبات حفظ جهت که است ابزارهایی جمله از بانکی نظام در موارد بسیار 

 کرد: یانب توان می را ذین نتایج آمد آنچه بهتوجه  با .شود می

 اعمتال  .استت  پذیرفته شتده  بانکی نظام در رقابت حقوق اعمال و رقابت حفظ شزوم امروزه. 1

 ماننتد  ،رقتابتی  ضتد  هتا   رویته  از جلوایر  و بانکی نظام در کارآیی افزایش جهت بترقا حقوق

 تخصصتی  متادر  هتا   شترکت  قانون طبق امریکا، حقوقی نظام در .است ضرور  ،انحصار و تبانی

هتا   بانکادغام  9و قانون تغییر در کنترل بانک ،دارنداان مسکن قانون وام ،2قانون ادغام بانک ،1بانکی

قانون اصالح مواد  از قانون » موجب  در نظام حقوقی ایران به ابت است.عام حقوق رقنین تابا قوا

                                                                                                                                                    
1. 12 U.S.C. § 1842 (c): The Board shall not approve: 
(A) any acquisition or merger or consolidation under this section which would result in a 

monopoly, or which would be in furtherance of any combination or conspiracy to 

monopolize or to attempt to monopolize the business of banking in any part of the 

United States, or (B) any other proposed acquisition or merger or consolidation under 

this section whose effect in any section of the country may be substantially to lessen 

competition, or to tend to create a monopoly, or which in any other manner would be in 

restraint or trade, unless it finds that the anticompetitive effects of the proposed 

transaction are clearly outweighed in the public interest by the probable effect of the 

transaction in meeting the convenience and needs of the community to be served. 

2. 12 U.S.C. § 1828 (c) (5) 
3. 12 U.S.C. § 1817 (j) (7) 
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هتا    و فرهنگی جمهور  اسالمی ایران و اجرا  سیاست ،اجتماعی اقتصاد ،توسعة چهارم برنامة 

در هتا نیتز    بانتک  «مجما تشخیص مصلحت نظام 25/9/1951مصو   ،قانون اساسی 11کلی اصن 

 .شتدند ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات حقوق رقابتت   ها  تجار  انواع شرکتیکی از  جایگاه

و از این حیتث  کرده رقابتی را ممنوع اعالم  ها  عملی و واقعی ضد ادغاماین قانون  15 و 11 مواد

 نیست. ها  تجار  ها و سایر شرکت هیچ تفاوتی بین بانک

هتا  ذاتتی    در بخش بانکی با توجه به ویژایطور کامن   ها  رقابتی به امکان اعمال سیاست. 2

ختدمات  ارائتة  و نوآور  در کارایی رقابت در نظام بانکی موجب افزایش  .وجود نداردنظام بانکی 

 اهتداف  این ،این وجود با  به نظام بانکی ضرور  است. که ثبات برا  حفظ اعتماد حاشیدر؛ شود می

 تعتادل دو هتدف   ینا ینب یدبا اذاران یاستاذاران و س قانون ،ینبنابرا .نیستند سازاار هم با همیشه

 منظتور  بته  بایتد  نظتارتی  چتارچو  (. competition committee of OECD 2011: 8) کننتد  برقترار 

 ةتوستع و  همکتار   ستازمان  اخیر تحقیقات را یدااهد ینا .شود طراحی ثبات و رقابت از حمایت

 (.Ahrend 2009: 19) است کرده أییدت  اقتصاد

از اعمتال حقتوق رقابتت و     یاشزامتات ناشت   ینتعامن بت  یجادجهت ا امریکا حقوقی نظام در. 9

معلتوم شتود    ااتر  ممنتوع استت،   یرقابت اارچه ادغام ضد ،یحفظ ثبات در نظام بانک ها  یاستس

 ادغتامی  چنتین  دارد، رجحان جامعه نیازها  و فاهر تأمین به دشین رقابتیبر آثار ضد  یمنافا عموم

 اارچته  شتود.  یبتصو یعموما فمنا به جهتممکن است  یادغام ضد رقابت ،ینبنابرا .است قانونی

 استت،  ختورده  اره نیازها و رفاه دفاع با بانکی نظام ساماندهی به منظور زده بحران ها  بانک ادغام

وام و  ةبهتر بهبتود نترخ    و یبهبود خدمات بانک یاتوسعه  مثال  .است موارد این به محدود دفاع این

 بته  ختدمات  ارائتة  توانند می که دارند قرار خدماتی و مزایا استردة طیف در ادغام نتیجة ده درسپر

 Schrader) اند شده دانسته نیازها و رفاه مصادیق جمله از موارد برخی در و بخشند بهبود را جامعه

 ستایر  بته  نستبت  بتانکی  بختش  در رقتابتی  نظتر  از ادغام ارزیابی معیار آن، بر عالوه(. 341 :1992

هتا   در بررسی ادغام بانتک  1بازار تمرکز سنجش شاخص .دارد یشتر انعطاف ب اقتصاد  ها  بخش

 شود. ها به نحو متفاوتی اعمال می در مقایسه با ادغام شرکت

                                                                                                                                                    
1. Market concentration 



 625  ...ها  های حفظ ثبات در نظام بانکی با تأکید بر ادغام بانک تحلیل حقوقی رابطة حقوق رقابت و سیاست

بدون توجه به شزوم حفظ ثبات نظام بانکی و ذکر معافیت و استثنایی کته   ،در نظام حقوقی ایران

شتده استت و ادغتام     تأکیتد عایت کامن حقوق رقابت در بخش بانکی ر بر ،نظام بانکی استالزمة 

هتا   اعمال مقررات عام حقوق رقابت بر ادغام بانک .ستها ها تابا مقررات مشابه سایر شرکت بانک

بدون توجه به اشزامات ناشی از حفظ ثبات در بخش بانکی در نظتام حقتوقی ایتران قابتن مناقشته      

را جهت ساماندهی نظام بانکی  ،یعنی بانک مرکز  ،ناظر بانکینهاد  دستِوضعیت زیرا این . است

 بندد. در موارد ضرور  می

هتا  رقتابتی    خصوص اعمال حقوق رقابت و سیاستت  در رسد به نظر می آمد،با توجه به آنچه 

اعمتال  نحتوة  خصتوص   در نخستت  موضوع .شدن ئقاتفکیک موضوع بین دو در نظام بانکی باید 

 نظتام  در رقابتت  وجتود  طیشترا  نیت ا در .است  عاد طیشرا در یبانک نظام در یرقابت  ها سیاست

ممکتن   مشخصتی فراتتر رود،  انة آستت  از که یصورت در ، اقتصاد  ها بخش ریسا برخالف ،یبانک

بایتد بته تتدوین     اتذاران  اذاران و سیاست در این مورد قانون .شوداست موجب تزشزل ثبات ماشی 

از جملته   ،اعتبتار  هتا    مؤسسته بته  تأسیس اعطا  مجوز محدودة خصوص  در مقررات احتیاطی

جهت کنترل آثار نامطلو  ناشتی از تشتدید    ،مطلو  رقابت در نظام بانکی ةو تعیین آستان ،ها بانک

در هتر   با توجته شترایط ختاص اقتصتاد  و اجتمتاعی     یادشده که مقررات ورزند  ، مبادرترقابت

ها  رقابتی در شرایطی استت کته    عمال سیاستانحوة دوم مربوط به موضوع  کشور متفاوت است.

بارزترین مثتال   عدم اعمال حقوق رقابت ضرور  است.ْ  جهت ساماندهی نظام بانکی و حفظ ثبات

اعمتال حقتوق     عتدم  موارد ،خصوص  این در ها  ساشم است. مشکن با بانک ها  دچار ادغام بانک

و سایر شترایط مربوطته بایتد توستط      ،آنت و تکاشیف ااختیارمحدودة  ،ایرنده مقام تصمیم رقابت،

 .شوداذار معین  قانون

 در یرقتابت   هتا  استت یس و رقابتت  حقوق اعمال ةنحو خصوص در یخاص مقررات ،رانیا در

 .شود یم شنهادیپ یادشده موارد به توجه با الزم مقررات نیتدو .ندارد وجود یبانک نظام
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 در تطبیقتی  مطاشعتة )رقابتت   حقتوق  روح». (1931) فارستانی  مقدم، محمدحسن؛ بهنام غفتار   صادقی

 .19 ، ش15 ، سداداستر  حقوقی مجلة، «(رقابت حقوق اهداف

 شحتا   از آن انواع و سهامی ها  شرکت (واقعی)قانونی  ادغام تعریف» .(1931) تفرشی، محمد  عیسائی

 .9، ش 18د ، تطبیقی حقوق ها  پژوهش، «(ایران و انگلیس در حقوق تطبیقی مطاشعة)حقوقی 

 .میزان تهران،آن،  مدنی اجراها  ضمانت و رقابت . حقوق(1939)فارسانی، بهنام  غفار 

انستانی   علتوم  مجلتة  ،«کشتور  چندین در رقابت حقوق به اهینگ». (1951) اهلل شمس، مشیت نوروز 
 .81 ، ش1س  ،(حسین امام دانشگاه)

References 
Ahrend, Arnold (2009). “prudential regulation and competition in financial markets”, 

Economic Department Working paper, No. 735. 

Alam, N., Hamid, B. A., Tan, D. T. (2019). “Does competition make banks riskier in dual 

banking system”, Borsa Istanbul Review, Vol. 19, No. 1. 

American Bar Association (section of Antitrust Law) (2006). Bank merger and Acquisitions 

Handbook, ed 1th, American Bar Association. 

Austin, John v. (2005). “current developments in monetary and financial law”, 

international monetary funds. 

Bagheri, M., Sadeghi, M., Shushiansab, N., Sefidari, S., Nikbakht, F. (2016). Competition 

and monopoly between banks and credit institutions (property structure, legal form and 



 622  ...ها  های حفظ ثبات در نظام بانکی با تأکید بر ادغام بانک تحلیل حقوقی رابطة حقوق رقابت و سیاست

function), 1 ed, Bours press. (in Persian) 

Beck, Thorsten (2016). “Bank Competition and Financial Stability: Friends or Foes?”, 

World Bank Policy Research Working Paper, No. 4656. 

Berger, A. N., Klapper, L. F., Turk-Ariss, R. (2008). “Bank competition and financial 

stability”, The World Bank Development Research Group (Finance and private sector 

team). 

Beigi Habibaabadi, A. (2001). “A Comparative Study of the merger of corporation in 

Iranian, British and American Law”, PhD Thesis, Private Law, Supervisor: Dr. 

Mohammad Isaei Tafreshi, Tarbiat Modares University. (in Persian). 

Casson, J. E., Burrus, B. R. (1969). “Federal Regulation of Bank mergers”, The American 

University Law review. 

Charles Clark, R. (1979). “The Regulation of Financial Holding Companies”, Harvard Law 

Review, Vol 22, No. 4. 

Carletti, E., Vives, X. (2008). Regulation and Competition Policy in the Banking Sector, in 

Competition Policy in Europe, Fifty Years of the Treaty of Rome, edited by Xavier 

VIVES, Oxford, Oxford University Press. 

competition committee of OECD (2011). competition issues in the financial sectors. 

OECD. 

Ghaffari Farsani, B. (2014). Competition Law and its Civil penalties, ed. I, Tehran, Mizan 

press. (in Persian) 

Hakim-Javadi, A., Pasban, M. R. (2017). “Comparative Study of the Contractual 

Regulations of the control of merger from the Perspective of competition law in the 

Legal Systems of the European Union and Iran”, Parliament and strategy review, Vol. 

24, No. 90. (in Persian) 

Isaiah Tafreshi, M. (2012). “Definition of Legal (Real) merger of Joint corporation and Its 

Types from a Legal Perspective (Comparative Study in English and Iranian Law)”, 

Comparative Law Research, Vol. 16, No. 3. (in Persian) 

Kent, Raymond, P. (1963). “Dual Banking between the Two Wars”, In Banking and 

Monetary Studies, edited by Deane Carson, Homewood: Richard D. Irwin, pp. 43-63. 

khemani, shyam R. (2002). Application of competition law: Exemptions and Exception, 

United Nations conference on Trade and development . 
Kinter, Earl, W. & Baur, Joseph, P. (1987). “competition at the Tellers Window Altered 

antitrust standard for banks and other financial institution”, Notre Dame Law School 

NDL Scholarship, Vol. 35, available at 

https://scholarship.law.nd.edu/law_faculty_scholarship. 

Kinter, Earl, W. & Hansen, Hugh, C. (1972). “A Review of the Law of Bank Mergers”, 

Boston College Law Review, Vol. 14, Issue 2. 

Marquez, R. (2002). Competition, Adverse Selection, and Information Dispersion in the 

Banking Industry, Review of Financial Studies, Vol. 15, issue 3. 

Nurul Kabir, Md., Worthington, A. (2017). The ‘competition–stability/fragility’ nexus: A 

comparative analysis of Islamic and conventional banks, International Review of 

Financial Analysis, Vol. 50. 

OECD (1998). Enhancing the Role of competition in Regulation of Banks, available at 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920512.pdf. 



622 7911بهار و تابستان  ،7 ، شمارة71ورة د، حقوق خصوصی  

Oconnell, Thomas, J. (1975). “Bank mergers and potential competition”, Fordham law 

review, Vol. 43, issue 5. 

Pasiouras, F., Gaganis, Ch., Zopounidis, C. (2006). “The impact of bank regulations, 

supervision, market structure, and bank characteristics on individual bank ratings: A 

cross-country analysis”, Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 27, pp. 

403–438, Available at https://doi.org/10.1007/s11156-006-0045-0. 

Sáez, Lawrence, Shi, Xianwen, Liquidity Pools (2004). “Risk Sharing,and Financial 

Contagion”, Journal of Financial Services Research, Vol. 25, issue 1. 

Samavati, H. (1995). Introduction to Commercial Competition Law and Its Role in Market 

Regulation Policy,Tehran, Ferdowsi press. (in Persian) 

Sadeghi-Moghadam, M. H., Ghaffari Farsani, B. (2011). “The Spirit of Competition Law 

(Comparative Study of Competitive Law Objectives)”, The Legal Journal of Justice, 

Vol. 75, No. 73. (in Persian) 

Schoenmaker, Dirk, Contagion (1996). “Risk in Banking”, LSE Financial Markets Group, 

Vol. 239, issue 239. 

Schrader, Michael, E. (1992). “Competition and convenience: The emerging role of 

community reinvestment”, Indiana law Journal, Vol. 67, issue 2, available at 

://www,repository.law.indiana.edu/ilj/vol67/iss2/5. 

Vives, Xavier (2011). “competition policy in Banking”, oxford Review of Economic policy, 

Vol. 27, No. 3. 
Waxberg, S. D., Robinson, S. D. (1965). “Chaos in Federal Regulation of Bank mergers: A 

Need for Legislative Revision”, The Banking Law Journal, Vol. 82, Issue 5. 

Nowruzi Shams, M. (2005). “A Look at the Competition Rights in Several Countries”, 

Journal of Humanities (Imam Hossein University), Vol. 4, No. 61. (in Persian) 


