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 مصطفی السان             مهدی حقیقت جو           ابراهیم رهبری

 

 چکیده
گیرد. با این وجوود   ها عمدتاً با اندیشه تفوق بر رقبا صورت میواحدتملک دیگر 

ها کنندگان بازارپی خواهد داشت. آثاری که اداره ها آثاری مخرب در گاه جریان آن
هایی رقابتی و اعمال راهبردی تخصصی خواهد کرد. در را ناگزیر به اتخاذ سیاست

هوا مسوووب   ابت در رابطه با تملکدهی مراجع رق ها آنچه مبنای جهتتمامی نظام
کند  راهبرد )سیاست(  شود و کیفیت عملکرد آنان را در این خصوص تعیین میمی

هوا اسوت. هور آنچوه ایون       ها در مواجهه با مصادیق مخرب تملک مورد پذیرش آن
تر برخوردار باشند  نظارت ها کارایی بیشتری داشته باشند و از مبنایی دقیقسیاست

تری خواهند داشت. حوال  پرسوا اصولی آن اسوت کوه      نتایج مطلوبها  بر تملک
پوی آن    ها با تأکید بر چه راهبردی باید صوورت گیورد توا در    کنترل رقابتی تملک

دهود   تری حاصل شود؟ آنچه هدف اصلی این پژوها را تشکیل مینتایج مطلوب
هوا   تی تملکترین معیار جهت کنترل رقابترین راهبرد و ترسیم مطلوبارائه مناسب

 -ای و روش توصویفی  کوشد بوا اسوتفاده از منوابع کتابخانوه     است. مقاله حاضر می
هوای متفواوت مطروحوه در حقووق رقابوت       تسلیلی و تطبیقی  با تعمق در رهیافت
ها با رویکردهای حقووق ایوران  راهبوردی    نآمریکا و اتسادیه اروپا  ضمن تطبیق آ

ائه دهد و شاخصی کارآمود را بورای کنتورل    ها ار مطلوب را برای مواجهه با تملک
تورین سیاسوت را بایود رویکوردی     ترین راهبرد و کارآمدها ترسیم کند. مطلوب آن
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ها  امکان نظوارتی  ها با ادغام های ساختاری تملکدانوت که ضمن توجه به تفاوت
مهیوا سوازد. از ایون رو بوه منظوور کنتورل         های وجودی آن دقیق را بر تمامی جنبه

توان مطلوب دانوت که از جامعیت الزم برخوردار باشود.  ها راهبردی را میکتمل
برگیرد و تنها بر بعدی خواص از   های وجودی آنان را دربه طوری که تمامی زمینه

 ها نظیر تقویت موقعیت مولط  متمرکز نشود.زوایای مخل رقابت آن

اساسوی رقابوت  موقعیوت      جریان موثثر رقابوت  کواها    ادغام  تملک واژگان کلیدی:

 مولط.

 

 مقدمه
توسعه در میادین  رویکردی متداول جهتها با هدف استیال بر رقبا  تملک دیگر شرکت

هوا اسوت  بوا    بنگاهی که درصودد تصواحب سوایر شورکت     شود.بازرگانی مسووب می

با این اقدام  کنترلی موثثر   کند.تسصیل سهام عمده آن واحدها مبادرت به تملک آنان می

ها اعمال خواهد کرد. استیال شرکت مادر بر واحودهای توابع  متابعوت رفتواری     را بر آن

آنان را در پی خواهد داشت و واحدهای مذکور را به ابزاری برای مقاصد شورکت موادر   

هوای  مبدل خواهد کرد. از این پس آنان ناگزیر خواهند بود که از تصمیمات و سیاسوت 

ای مثثر  تعامالتی   شرکت مادر نیز ضمن اعمال سلطهآن شرکت متابعت کنند. در مقابل

 ها آغاز خواهد کرد.دار را در جهت منافع خود با آندامنه

ها چنانکه در سطسی نامتعارف مسقق شود  آثار حاصل تسصیل سهام دیگر شرکت

از آن تعامالت میان شرکت مادر و واحدهای تابع را به روابطوی مخورب مبودخل خواهود     

های مختلف آن بازار  توولط آن شورکت را بور    دامنه نفوذ بنگاه مادر بر الیه کرد. توسعه

رقبا در پی خواهد داشت. وضعیتی که سرانجام آن زوال جریان عادالنه رقابوت خواهود   

 کند.ناپذیر میبود. حراست از امنیت بازارهای تجاری  مدیریت چنین آثاری را اجتناب

هوا و کنتورل آثوار مخورب آنوان در      رف تملکبدون تردید شناسایی مصادیق نامتعا

هوا و  شود. در این میان  آنچه آثوار تملوک  ای بنیادین مسووب میها  دغدغهتمامی نظام

کنود  راهبوردی اسوت کوه مبنوای       شیوه عملکرد یک نظام را در کنترل آن مودیریت موی  

. دهود های اصلی آن نظام را در مواجهه بوا اقودامات شورکت موادر تشوکیل موی      سیاست
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ای از آید  مقصود از آن مجموعوه ها سخن به میان میهنگامی که از راهبرد کنترل تملک

 هوا بکوار  ها و کنتورل آثوار مخورب آن   تدابیر است که با هدف احراز دامنه ممنوع تملک

ای کوه شویوه عملکورد مراجوع     های تعریوف شوده  گرفته خواهد شد؛ معیارها و شاخصه

 کننود. هور آنچوه راهبورد موذکور از مبنوایی کارآمود       رقابت را در هر نظامی تعیوین موی  

تر خواهند داشت. در نتیجه  ضروری است کوه  ها نتایجی مطلوببرخوردار باشد  تملک

وری در این خصوص راهبردی کارآمد طراحی شوود؛ راهبوردی کوه سورانجام آن بهوره     

 ی شود.تعامالت بازرگانی باشد و اعمال آن منجر به بهبود وضعیت بازارهای تجار

در ادامه به منظور شناسایی راهبردی کارآمد ابتدا با در نظر گرفتن مبانی تخصصوی  

ها بوه تسلیول پیراموون     کنترل بازار  ضمن ارائه تعبیری استاندارد جهت مواجهه با تملک

هوا خوواهیم پرداخوت.     های آمریکا و اتسادیه اروپوا از دامنوه ممنووع آن   نسوه تلقی نظام

حقوق ایران را بررسی خواهیم کرد. در پایان نیوز ضومن تسلیول    سپس  وضعیت کنونی 

ها پیشنهاد خواهیم داد. راهکارهای مطروحه  شاخصی کارآمد را جهت نظارت بر تملک

 کند  روش توصیفی  تسلیلی و تطبیقی است.ای که ما را در این پژوها یاری میشیوه

 

 هاها و دامنه ممنوع آن. تملک1
امروزه با هدف سویطره بور    انآن عمده سهام لیتسص قیطر از واحدها دیگر تملک

و « 1بنگواه موادر  »بوه  کننوده را   راهبردی که شرکت تملوک  ؛گرفت خواهد صورتبازار 

این مقصود ممکن است از  مبدل خواهد کرد. «8واحدی تابع»را به  تملک شوندهشرکت 

بوه ایون   واحدهای تملک شوونده میوور شوود.     کننده اداره ارکان با میموتق تعاملطریق 

با گزینا شرکتی دیگر  موذاکرات مووتقیم خوود را بوا      تملک کنندهصورت که شرکت 

پویا  »کند. مذاکراتی که حاصل آن تهیه طرحی ابتدایی موسوم به مدیران آن واحد آغاز 

هوا فراینودی طووالنی و در عوین حوال      خواهد بود. شیوه موتقیم تملوک  «9نویس تملک

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Parent Company 
2. Affiliated Company 
3. Scheme Acquisition 
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مذاکره موتقیم با ارکان اداره کننده دیگر واحودها  هموواره نتیجوه بخوا      1دارد. پیچیده

زیرا که معموالً مدیران واحدهای تجاری تمایلی به از دست دادن اسوتقالل   نخواهد بود؛

ها همواره رویکوردی مفیود نخواهود    بنابراین روش موتقیم تملک خود نخواهند داشت؛

ای ای جوز بوه کوارگیری شویوه      چاره(تملک)ی متقاضی هابود. در این صورت  شرکت

 موتقیم تملک موسوم است.دیگر نخواهند داشت. روشی که با نام شیوه غیر
شرکت مذکور به جای آنکه فرایند طوالنی موذاکره بوا مودیران و مجوامع عموومی      

واحدهای تملک شونده را آغاز کند؛ سیاستی دیگر را در پیا خواهد گرفوت. بور ایون    

های مورد نظر سهام آنان را به صوورتی  اساس  با صدور ایجابی عام به سهامداران واحد

-هوا را بوه واحود   چنین ابعادی آن شرکت عمده تسصیل خواهد کرد. واگذاری سهام در

کند. آنان از این پس  دیگر استقاللی در مواضوع و تصومیمات خوود    هایی تابع مبدخل می

 8نخواهند داشت.

اعوم از رویکورد مووتقیم و یوا     ) ای که صورت گیردبا هر شیوه های تجاریتملک

شونده را به واحدهایی وابوته مبدل خواهد کورد.   های تملک  شرکت(موتقیمروش غیر

ها  واحدهای یادشوده را نواگزیر بوه متابعوت از     با اعمال کنترلی مثثر بر آن شرکت مادر

-وابوتگی رفتواری واحود   تی آنانهای مدیرینفوذ به الیههای خود خواهد کرد. سیاست

های تابع را در پی خواهد داشت. از این رو  آنان دیگر استقالل خوود را در تصومیمات   

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
کننده جریان آتی تملک خواهد بود. این پیا نویس مقدماتی جهت تبدیل به قراردادی  یینتعطرح مقدماتی مذکور   .1

های اطراف آن طی کند؛ مجامعی که جهت اتخاذ تصمیم  مستاج   باید فرایند عمومی تصویب را در مجامع شرکتآور الزام

کور  واحد تملک شونده را ناگزیر حصول حد نصابی به خصوص هوتند. تصویب طرح مقدماتی تملک بعد از طی فرایند مذ
به افزایا سرمایه داخلی خواهد کرد. افزایشی که باید مطابق با دستورالعمل مقرر در طرح مقدماتی صورت گیرد و از وصفی 

کند. این سهام به . واحد تملک شونده در پی این افزایا سرمایه  سهامی جدید به همان میزان صادر میبرخوردار باشدعمده 
تعلق خواهد گرفت. تملک این سهام از جانب شرکت مذکور  واحد صادر کننده را به واحدی تابع مبدل  تملک کننده شرکت

 خواهد کرد.
کند. سرعت تسقق آنان به نسوی است که ها متابعت نمیها از تشریفات مربوط به دیگر مصادیق آنموتقیم تملکشیوه غیر .8

زیرا که فرایند تسقق آنان  شود؛مشهود یاد می ها با نام جریاناتی غیربه همین علت  از آن امکان شناسایی آن دشوار خواهد بود.
-به صورتی است که معموالً ارکان اداره کننده شرکت تملک کننده امکان اطالع از روند تسقق آن را نخواهند داشت. این بی

 واهد کرد. در نتیجه  آنان زمانی از وضعیت برتر شرکتفرصت اعمال هرگونه واکنا دفاعی را از ناحیه آنان سلب خاطالعی 
 یری بر تعدیل این وضعیت نخواهد داشت.تأثسیاست دفاعی   هرگونهمطلع خواهند شد که دیگر اتخاذ  تملک کننده
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 از دست خواهند داد و یارای مقابله با ارده شرکت مادر را نخواهند داشت.

را در  متابعت واحدهای توابع از تصومیمات شورکت موادر  نووعی سووش برداشوت       

 وهوا  ادغوام شوود کوه   طور تصور میکرده است. بر این اساس  اینادبیات موجود ایجاد 

را  هوا ادغوام  در یاصل خصیصه آنچه رایز؛ قلمداد کرد واحد باید موضوعاتی را ها تملک

و  ادغوام کننوده  شورکت  ) آن موضوع هایبنگاه انیم اتساد ینوع وجود دهد تشکیل می

 بوه ها هوم  تملک در زین آن از یگرید صورت که یاتساد ؛استادغام شونده( واحدهای 

 کنود  یم لیتسص را گرید یواحد عمده سهام که یشرکت بنابراین  تلقی .خوردیم چشم

 .خواهود کورد   همووو  خود با را واحد آن و کرده نفوذ آن یتیریمد یهاهیال در ینوع به

 از ییهارگه که نادرست یباورخصوصی از اتساد دارد؛  این خود حکایت از صورت به

 یبورا  یحقوق متون از یاریبو در چنانکه. است کرده نفوذموجود  یحقوق اتیادب در آن

 1.شودیم استفاده «Merger» اصطالح از ها تملکتوصیف 

ها  بورای  در غالب نظام امروزه یحت که ه استکرد یشرویپ ییجا تا یتلق طرز نیا

هوایی از ایون   شوود. رگوه  ها اسوتفاده موی  ها از همان راهبرد مربوط به ادغام کنترل تملک

چنانکوه در برخوی موواد    توان احراز کورد.  نگرش را در مقررات کشورمان به وضوح می

عودم توجوه در مفهووم       نووعی «8قانون اساسی 44های کلی اصل قانون اجرای سیاست»

تووان در بنودهای   دقتی را میشود. از جمله این بیتملک و خلط آن با ادغام مشاهده می

« ادغوام ممنووع  »این قانون مشاهده کرد. چنانکه در صدر ماده از عبوارت   42ماده  4و  1

در این ماده احصواش شوده عوالوه بور     « ادغام ممنوع»سخن رفته است  اما آنچه به عنوان 

-این ماده کوه از شورکت کنتورل    4گیرد. بر این اساس  بند ادغام  تملک را نیز در بر می

از هوا دارد.  صرفاً اشاره به تملک (آن قانون 1از ماده  12به استناد بند )کند  کننده یاد می

ها نگرشی یکوان را اعموال  ها و ادغاماین رو  باید پذیرفت که این ماده نوبت به تملک

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
توان مالحظه کرد. برای  را برای تبیین مفهوم تملک در آثار بویاری از نویوندگان به وضوح می Merger. استفاده از لفظ 1

  (Young, 1904: 3) ,(Coyle, 2000: 25) ,(Snow, 2011: 11)    مالحظه این مهم ر.ک:
تعبیری واحد از آن دو  ها  با ارائه ها و تملکبه همین علت است که بویاری از نویوندگان با مشاهده تشابهات میان ادغام

 برند. ها به کار میرا برای آن« M & A»عبارت 
 پس: ق.ا.س.ک.ا ازاین .2
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 1کند.می

. واقعیوت آن اسوت   است مخدوش ی از اساستلق نیا رسدیم نظر به حال  نیا با 

هوای  دارنود. از یوک سوو  واحود     گریکدی با یاساس هاییتفاوت ها ها و تملککه ادغام

کننود. از   های ادغام شونده( موجودیت خود را حفظ میتملک شونده )بر خالف شرکت

شوکل بوه خصوصوی از     (حفوظ موجودیوت حقووقی آنوان    )جانب دیگر  این وضعیت 

رقم خواهد زد.  تملک شوندههای و واحد تملک کنندهدار را میان شرکت  تعامالت دامنه

هوا را  دار به دلیل برخورداری از زوایایی پنهان امکان نظارت بر تملکت دامنهتعامالاین 

بنابراین بایود پوذیرفت کوه تنهوا بوا       مراتب دشوارتر خواهد کرد؛ ها بهدر مقایوه با ادغام

ها را به طرزی مثثر کنترل کورد.   توان تملکها  نمیتکیه بر مبانی نظارت مربوط به ادغام

ها طراحی شوود   است که راهبردی تخصصی در زمینه کنترل تملک از این رو  ضروری

هوا  زیرا در غیاب مبنایی ویژه و در فقدان سنگ مسکی که خاص ارزیابی رقابتی تملوک 

8باشد  از احتمال تسقق مطلوبیوت رقوابتی در ایون حووزه بشودت کاسوته خواهود شود        
  

Hawk, 200:79-80)).   ایون رابطوه  ضورورتی    بدون تردید اعمال رویکردی تخصصی در

هایی تخصصوی جهوت   سیاست»اساسی خواهد داشت؛ رویکردی که از آن تست عنوان 

 .(Nazzini, 2011:41) شودیاد می «9ها کنترل تملک

ها اهمیوت   در گزینا رویکردی کارآمد  درک دقیق مصادیق مجاز و ممنوع تملک 

شایانی خواهند داشت. از این رو  ضروری است که پیا از هر چیز تعبیوری اسوتاندارد   

 ها از منظر حقوق رقابت ارائه شود.نوبت به دامنه ممنوع تملک

های تجاری به نسوی های ابتدایی قرن نوزدهم  نگرش حاکم بر غالب بازاردر سال

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ها  شرکت بنگاهی است که از طریق تملک سهام دیگر کنندهاین قانون  شرکت کنترل 1از ماده  12زیرا به موجب بند  .1

 کند.های اقتصادی آنان را کنترل میفعالیت

یافته است که با تسقق خود  ضمن خاتمه  سازمانگیرد  خلق نوعی اتساد  یمها صورت باید توجه کرد که آنچه در ادغام .8
منتقل  (و یا شرکت جدید)های ادغام شونده؛ کل غیر قابل تجزیه دارایی آنان را به شرکت بازمانده موجودیت اعتباری شرکت

شونده منجر نخواهند شد. از این رو  بقا  به انسالل و انتقال دارایی واحدهای تملک (ابتداً)گاه  یچهها کند. حال آنکه تملکمی

ها به آن اعطاش صورتی متفاوت از ادغام تملک کننده ها با شرکتدار آن های تملک شونده و تعامالت دامنهموجودیت شرکت
 خواهد کرد.

3. Specialized Acquisitions Policies 
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بود که از هرگونه مسدودیتی به منزله بر هم زدن نظم بازار و به عنووان عواملی مخورب    

شد. به طوری که در آن دوران با جریان هر نوع مسودودیتی در بووتر بازارهوای    یاد می

شود. بوا ایون وجوود  در حوال      رقابتی به شدت مقابله موی  ضد ایتجاری به عنوان رویه

ها بر این امر اذعان دارند که هرگونه مسدودیتی مخرب نخواهد بوود.  نظام حاضر تمامی

ها جریانی همیشگی در بوتر بازارهای تجواری دارنود. از ایون رو     ای از مسدودیتپاره

های ممنووع را  نظران بر این باور هوتند که در بازارهای فعلی  مسدودیتتمامی صاحب

 .(Dabbah, 2004: 77-80)باید واجد شرایطی به خصوص دانوت 

تجواری  هوای ضود   توان در زمره رویوه های جزئی را نمیبر این اساس  مسدودیت

االصول رکن همیشوگی تعوامالت   های تجاری علیقلمداد کرد. جریان جزئی مسدودیت

زیرا در تمامی روابط تجاری هموواره مصوادیقی جزئوی از     شوند؛بازرگانی مسووب می

 توووان مشوواهده کوورد. از ایوون رو  جریووان  ناخواسووته موویهووا را بووه طووور  مسوودودیت

هوا در شورایطی ممنووع    گاه ممنووع نخواهنود بوود. مسودودیت    ها هیچناچیز مسدودیت

 خواهند بود کوه صوورتی اساسوی داشوته باشوند و در ابعوادی چشومگیر واقوع شووند         

.(Campbell & Cotter, 1995: 102-105)        ای با ایون وجوود  حتوی اگور در سوطا بازارهو

توان الزامواً ممنووع تلقوی    تجاری مسدودیتی اساسی ظاهر شود  چنین مسدودیتی را نمی

های اساسی در صورتی ممنوع خواهنود بوود کوه وجوودی سواختگی و      کرد. مسدودیت

هوای  طبیعی داشته باشند. مسدودیتی که در نتیجه جریان عادالنه رقابوت میوان بنگواه   غیر

ای ممنووع  االصوول چهوره  ؛ علوی (سی هم باشود حتی اگر اسا)تجاری حاصل شده است 

نخواهد داشت. فراینود طبیعوی رقابوت در نهایوت پیوروزی برخوی از رقبوا و شکووت         

تر را به دنبال خواهد داشت؛ پیروزی و شکوتی که مسدودیت بیشوتر  واحدهای ضعیف

 تور را بوه هموراه دارد. چنوین مسودودیتی هموواره ممنووع نخواهود         واحدهای ضوعیف 

 طبیعوی بایود مسودودیتی را ممنووع دانووت کوه از صوورتی سواختگی و غیور         بود. تنها

 برخوووردار باشوود (نظیوور اقوودامات تجوواری هموووو و یووا تبووانی در ت بیووت قیمووت   ) 
 Andriana & Peter, 2017: 224-249)). 

پووردازان  دو رکوون جریووان اساسووی شووود کووه در بوواور غالوب نظریووه مالحظوه مووی 
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هوای مخول    ساختگی آنان را باید ارکان ضروری رویوه های تجاری و ماهیت مسدودیت

 شوود هوایی نامتعوارف یواد موی    ها به عنوان مسدودیت رقابت تلقی کرد؛ ارکانی که از آن

Eleanor & Trebilcock, 2013:224)). هوای تجواری نیوز در صوورتی     در این میان  تملک

هوا در   سواس  تملوک  ها احراز شوود. بور ایون ا   ممنوع خواهند بود که مراتب فوق در آن

 شووووند کوووه ضووومن برخوووورداریصوووورتی جریانووواتی نامتعوووارف مسوووووب موووی

 هوووایی اساسوووی را در بوووازار ایجووواد کننووود  از سووواختاری تصووونعی  مسووودودیت  
 Soebhaenullah Khan, 1992: 144)). 

 

 ها های ارزیابی رقابتی تملک . مالک2

اساسی با یکودیگر دارنود.   هایی های مختلف تفاوتها در نظام راهبرد کنترل تملک

ها راهبردی مختص به خوود دارد و جهوت    بر این اساس  هر نظامی در نظارت بر تملک

کند. با این وجود  تعیین تکلیف در رابطه مقابله با آنان معیاری به خصوص را اعمال می

ترین نتیجه را خواهد داشت که در طراحوی  ها در جایی مطلوب با وضعیت رقابتی تملک

 ای مالحظات مورد توجه قرار گیرد.ت مورد نظر  پارهسیاس

هوا بوه   بر این اساس  در وهله نخوت ضروری است که احراز دامنه ممنوع تملوک 

نسوی صورت گیرد که در پی آن  امنیت رقابت تضمین شود. بنابراین  جهت شناسوایی  

تموامی ابعواد   ها باید معیاری به کار گرفته شود کوه بوا اعموال آن      مصادیق ممنوع تملک

هوا بایود بوه نسووی      ها احراز شود. از جانب دیگر  راهبرد نظارت بور تملوک   مخرب آن

طراحی شود که به وسیله آن  منافع تمامی اعضاش بوازار توأمین شوود. در نتیجوه  جهوت      

هوای موورد   کننودگان و شورکت   گزینا معیاری کارآمد  عالوه بر تأمین حقوق مصورف 

هایی را که به هر دلیلی موفق به برقراری تعامل مناسب با هتوجه آنان  باید وضعیت بنگا

در اداموه بوا هودف     .(Middleton,2001: 450) 1شووند  لسواک کورد   کنندگان نموی مصرف

شناسایی سیاستی کارآمد و انتخاب الگویی مناسوب  بوه مطالعوه پیراموون دامنوه ممنووع       
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

کنندگان کنندگان اشتغال دارند و نیز تولیدکنندگانی که موفق به جلب توجه مصرفکنندگانی که به تعامل با مصرف. تولید1

شوند  همگی آنان را باید در زمره اعضا بازارهای تجاری قلمداد کرد. برای مطالعه در خصوص بازارها و اعضا آن ر.ک: نمی
 (99-99: 1999و وکیلی مقدم   حبیبا)
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 پرداخت.های آمریکا و اتسادیه اروپا خواهیم ها در نظام تملک

 

 . حقوق آمریکا2-1

امروزه در ایاالت متسده آمریکا به منظور شناسوایی و مقابلوه بوا مصوادیق مخورب      

شوود. آنچوه   اسوتفاده موی   «1کاها اساسی رقابت» ها از راهبردی موسوم به معیارتملک

هوای اساسوی در   دهد  اجتناب از ظهور مسودودیت مبنای اصلی این معیار را تشکیل می

ها در جایی ممنوع خواهنود بوود کوه    تجاری است. بر این اساس  تملک سطوح مختلف

حال  پرسا  .(Kauper, 1973: 27-45) تسقق آن  رقابت را به نسوی چشمگیر مختل کند

های تجاری چیوت؟ به عبارت دیگور   آن است که مقصود از جریان اساسی مسدودیت

ظاهر شوند تا بتووان آنوان   ها در چه سطسی باید های حاصل از جریان تملکمسدودیت

را مسدودیتی اساسی دانوت و آن را مخل رقابت تلقی کرد؟ درک دقیوق ایون معیوار و    

نسوه عملکرد آن در ایاالت متسده آمریکا  موتلزم تأمل در سیر تطوور آن از گذشوته توا    

به امروز است. از این رو  در ادامه با بررسی پیرامون سوابق موجود نسوه کوارکرد آن را  

 تسلیل خواهیم کرد.

-ها به عنوان وسیلهزمان با تأسیس نخوتین بازارهای مدرن در آمریکا  از تملک هم

ها برای آنکه قدرتی بیشتر از بر این اساس  شرکت شد. ای برای تفوق بر رقبا استفاده می

سایرین تسصیل کنند  با تملک دیگر واحدها ضمن تسصیل منابع تجاری آنان  در مدتی 

هوا   کردنود. از ایون رو  در آن سوال   خود را به قدرتی برتر در آن بوازار مبودخل موی   کوتاه 

بیهووده نبوود    .((Hdebrand, 2009: 82-83 تجاری داشوت گونه قراردادها کارکردی ضد این

ها تست عنوان ابزارهایی جهت ایجاد مسودودیت یواد   که در باور رایج آن دوران  از آن

نده با تسصیل سهام عمده دیگر رقبا درصدد آن بودند کن های تملکشد  زیرا شرکتمی

گیرانوه  رسد کوه حکوم سوخت   تا مسدودیتی چشمگیر را در بازار ایجاد کنند. به نظر می

را باید واکنشی قواطع بور وضوعیت نابووامان آن دوران دانووت.       «8قانون شرمن» 1ماده 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. The Substantial Lessening of Competition / Substantial Lessen Competition Test 
2. Sherman Act 
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ایجاد  (هرچند جزئی)را مطابق با ماده مذکور کلیه تعامالتی که هر میزانی از مسدودیت 

با هور نووع مسودودیتی در     1291های کنند  مطلقاً ممنوع خواهند بود. بنابراین  در سال

 شوود. در نتیجووه  شووکلی مطلووق مقابلووه مووی  بووه (ولووو انوودک)بوووتر بازارهووای تجوواری 

 1هووا از ممنوووعیتی مطلووق برخوووردار بودنوود  در سراسوور ایوواالت ایوون کشووور تملووک  

(Smitherman, 2007: 19-22). 

تا به آن زمان هنوز راهبردی که معیواری روشون را بوه منظوور شناسوایی مصوادیق       

  سیاسوت کنتورل   1914سرانجام در سوال   8ها ارائه کند  طراحی نشده بود.مخرب تملک

بورای  « 4قوانون کالیوتن  »با تصوویب   9خوش تسوالتی جدید قرار گرفت.ها دست تملک

ها در ایون کشوور شوکلی روشون بوه خوود       تملک نخوتین بار معیار احراز دامنه ممنوع

 1. در همان سال بود که به موجوب مواده   ((Campbell & Cotter, 1995: 102-105گرفت 

هوا بورای   آن قانون  معیار کاها اساسی رقابت به عنوان راهبرد آمریکایی کنترل تملوک 

االصول مجاز ها علیاولین بار رسمیت یافت. بر این اساس  این طور مقرر شد که تملک

خواهند بود  مگر آنکه در سطسی ظاهر شوند که با تسقق آن  رقابت به شوکلی اساسوی   

 .(Wilson, 2003: 73) کاها یابد

اگرچه پذیرش این معیار را باید نقطه عطفی در بازارهای آمریکوا قلموداد کورد  بوا     

وجوود   این وجود در آن زمان هنوز تفوویر روشونی از ایون معیوار و نسووه کوارکرد آن      

درستی مشوخص نبوود کوه کواها اساسوی رقابوت چوه میزانوی از          نداشت. بنابراین  به

شود. در چنین شرایطی  ارائه تفوویری جوامع از آن ضورورتی    ها را شامل میمسدودیت

 شد.اساسی مسووب می

با هدف رفع ابهام از معیار مذکور  برای نخووتین بوار    «9کمیویون تجارت فدرال» 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 «هر توافقی که... مسدودیتی را در تجارت ایجاد کند... غیر قانونی خواهد بود...»دارد: این ماده چنین مقرر می .1
زیرا به دلیل وجود چنین منعی اصالً ضرورتی برای  دانوت؛ها ها در آن سالعلت آن را باید در ممنوعیت مطلق تملک .8

 شد.ایجاد راهبرد رقابتی در این خصوص احواس نمی
ها وجود داشت  به پایان رسید. تصویب این ای که در رابطه با تملکبا تصویب این قانون  دوران حکومت نگرش بدبینانه .9

 د.های متقاضی اعطاش کرقانون مجوز تملک را به شرکت

4 . Clayton Act 
5. Federal Trade Commission  
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نمایی را در این خصوص مدون کورد. مطوابق بوا نظور کمیوویون  در      راه 1912در سال 

 جایی رقابت به نسوی اساسی کاها خواهد یافت که در اثور اقودامات شورکت تملوک    

  انسصاری تجاری ایجواد شوود. در ایون خصووص      (در تسصیل سهام دیگر رقبا)کننده 

 دارد:کمیویون چنین مقرر می

شووند... .  ده جریان تجوارت مسوووب موی   انسصارات در زمره عوامل مسدود کنن»

باید با توجه بوه چنوین مسودودیتی صوورت گیرنود... در غیور ایون         ها ها و تملکادغام

 ,U.S Deparment of Justice, Merger Guidelines). .«صورت غیرقوانونی خواهنود بوود...   

1968: 120) 
تسقوق آن    ها در صورتی ممنووع خواهنود بوود کوه بوا     مطابق با تعبیر فوق  تملک

-کننده در آن بازار به موقعیتی انسصاری نائل شود. از این رو  در آن سال شرکت تملک

شد. به همین علت  در آن  ها معیار کاها اساسی رقابت در مفهوم انسصارات تفویر می

شود. پوذیرش ایون رویکورد مشوکالت      برهه با هرگونه انسصاری به شودت مقابلوه موی   

-ایجاد کرد. مقابله مطلق با تمامی انواع انسصارت  حوس بوی  ای را در این کشور عدیده

کنندگان ایجاد کورد. اموری کوه شواخص خالقیوت را در بازارهوای       اعتمادی را در تولید

ای بورای  هوا انگیوزه   آمریکا به شدت کاها داد. در مواجهه با این وضعیت  دیگر بنگواه 

 .((Edurne, 2005: 149پیشرفت و کوب قدرت نداشتند 

توان انسصارات را هموواره ناعادالنوه قلموداد    باید این واقعیت را پذیرفت که نمی 

ها ممکن است در نتیجه فرایند عادالنوه   کرد. افزایا سطا قدرت و بهبود موقعیت بنگاه

انود و بوا   کنندگان را جلب کرده هایی که اعتماد مصرفرقابت حاصل شود؛ نظیر شرکت

انود. همچنوین  بایود قبوول     تی برتر از سایرین نائل شدهتولید مسصوالت کیفی  به موقعی

توانود عواملی در جهوت زوال خالقیوت در     های قدرتمند خود میکرد که مقابله با بنگاه

ای برای رشد نخواهود  زیرا با مشاهده این وضعیت  دیگر هیچ شرکتی انگیزه بازار باشد 

ای تولیدات خواهد بوود. نتیجوه  داشت؛ امری که نتیجه آن عدم پویایی بازار و افت کیفی 

 .(Vande Walle, 2013: 180-188) کنندگان را متضرر خواهد کرد که مصرف

ای را در این کشور ایجواد کورد.   تفویر کمیویون از معیار یاد شده مشکالت عدیده

های اخیور بازارهوای آمریکوا  تفوویر دیگوری را از نسووه       به همین علت  تسوالت سال
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ای جدیود بوا عنووان      مجموعوه 8111با خود همراه داشوت. در سوال   کارکرد این معیار 

وری تأکیود بور ضورورت بهوره     8بوه تصوویب رسوید.    «1های افقیاصول راهنمای ادغام»

تعامالت تجاری و افزایا سطا مطلوبیت در بازارها  وصوف اصولی ایون مجموعوه را     

ده تنها به این علوت  کنن های تملکدهد. بر این اساس  امروزه دیگر با شرکتتشکیل می

که موقعیتی انسصاری دارند مقابله نخواهد شد  زیرا انسصوارات موادامی کوه مصوادیقی     

نامطلوب قلمداد نشوند  مسدودیتی اساسی را در جریان رقابت ایجاد نخواهند کورد. در  

کننده را به اتهام نقض مقررات رقابوت   توان شرکت تملکصورتی می این کشور تنها در

وری موجود در بازارهای تجاری کواها  که در پی اقدامات آن شرکت  بهره تعقیب کرد

 یابووود و شووورکت موووذکور در آن بوووازار بوووه انسصووواری نوووامطلوب مبووودل شوووود  

 (Lee, 2017: 322-323). 

مطابق با مستوای راهنمای فوق  در ایاالت متسوده آمریکوا مطلوبیوت مفهوومی بوه      

هوای  کنندگان با شرکت در فعالیوت لیدخصوص دارد. مطلوبیت  عبارت است از آنکه تو

ای کننودگان لطموه  تجاری به نسوی سود مورد نظر را تسصیل کنند که به منافع مصورف 

-وری  تنهوا در چوارچوب منوافع مصورف    وارد نشود. در این کشور مطلوبیت و یا بهره

توان گفوت کوه مطلوبیوت حاصول شوده      شود. از این رو  در جایی میکنندگان تعبیر می

کنندگان عرضه شوند. بوه  که تولیدات تجاری مطابق با انتظارات و نیازهای مصرف است

-طوری که در پی عرضه نوع به خصوصوی از کواال  در پوی خریود آن توسوط مصورف      

کنندگان  تمامی نیازهایی که مصرف کنندگان از آن نوع به خصوص انتظار دارند  تأمین 

 .(( Rosado Cubero, 2010: 95-105 شود

زه با پذیرش این راهبرد در بازارهوای آمریکوا  معیوار کواها اساسوی رقابوت       امرو

وری و مطلوبیت تفویر خواهد شد. بر این اساس  چنانکوه یکوی   صرفاً در مسدوده بهره

چنان مووقعیتی برخووردار باشود کوه رقابوت را بوه        های موجود در بازار از آناز شرکت

یت مطلوب عرضه کند  به طوری کوه در  نسوی ملموس کاها دهد  اما کاالهایی با کیف

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. U.S Department of Justice and the Federal Trade Commission, Horizontal Merger 
Guideline, August 19, 2010. 

 گیرد.ها را هم در بر میها ندارد و با کلیت خود تملکباید توجه کرد که این مجموعه اختصاصی به ادغام .8
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توان ایون وضوعیت را    کنندگان شود؛ نمیها منفعتی قابل توجه عاید مصرفپی توزیع آن

های اساسی قلمداد کرد  زیورا بوا کنوار گذاشوتن ایون شورکت از       مصداقی از مسدودیت

موقعیت فعلی  ضمن آنکه نوعی خأل چشمگیر در آن نوع از تولیودات حاصول خواهود    

از دامنووه مطلوبیووت در آن بووازار بووه شوودت کاسووته خواهوود شوود؛ وضووعیتی کووه  شوود  

کنندگان را متضرر خواهد کورد. از ایون رو  در ایواالت متسوده آمریکوا تنهوا بوا         مصرف

بوورخالف منووافع  )هووایی مقابلووه خواهوود شوود کووه انسصوواری نووامطلوب را     تملووک

 .(Hildebrandt International Firm, 2010:75-79)ایجاد کنند  (کنندگان مصرف

بخوا   مراتب فوق گویای آن است که در ایون کشوور مطلوبیوت عنصوری نجوات     

کننده حتی اگر در پی تملک به قدرتی های تملک  شود؛ عنصری که شرکتمسووب می

های مخل رقابوت   توانند با استناد به آن از قلمرو شمول تملک انسصاری مبدل شوند  می

کننده باید همچون سوپری   های تملکا برای شرکتاز این رو  مطلوبیت ر خارج شوند.

 دانوووت کووه بووا اثبووات آن  امکووان گریووز از تعقیووب مراجووع رقابووت مهیووا خواهوود شوود

Eugene, 2011: 376)). 

توان مشاهده کرد که بوه وضووح حکایوت از    در این خصوص آرای مختلفی را می

... »اعوالم کورد کوه    ای دادگاه بخا به صوراحت  چنین تعبیری دارد. چنانچه در پرونده

شوود  کننده تنها به این بهانه که قدرتی انسصاری مسووب می توان با شرکت تملکنمی

در اندیشه دادگاه  اگرچه در مصداق مورد نظر شورکت تملوک کننوده بوه      ...«مقابله کرد

قدرتی انسصاری تبدیل شده است  اما از آنجایی که شرکت موذکور از لسواک کیفوی در    

-ر از سایر رقبا قرار دارد؛ توجوه بوه مطلوبیوت و توأمین منوافع مصورف      تسطسی کارآمد

... »کنندگان اقتضای آن را دارد که نوبت به آن واحد واکنشی صورت نگیورد  زیورا کوه    

هوا( در اختیوار   نووبت بوه سوایر بنگواه    )این شورکت مسصووالتی بوا سوطسی بواالتر را      

از بوازار  مصورف کننودگان را    . از ایون رو  حوذف آن   «دهود... کنندگان قرار موی  مصرف

کنندگان از مقابله با آن متضرر خواهد کرد. در نتیجه  دادگاه با هدف تأمین منافع مصرف

  شورکت خوانوده کوه بنگواهی     8111ای دیگر به سال همچنین در پرونده 1اجتناب کرد.

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Case No C-475/99 Judgment of the Court. (21, October 2003) 
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شد  نوعی انسصار را ایجاد کرده بود. بر این اساس  نسووه توولط   قدرتمند مسووب می

داد آن بنگاه در بازار در ابعادی جریان داشت که رقابت را به نسوی ملموس کاها موی 

رغم این وضعیت  تولیودات  کرد. علیو فرصت هرگونه اقدامی را از سایر رقبا سلب می

ها قرار داشت  زیرا کوه تولیودات آن شورکت    کیفیتی متفاوت از دیگر بنگاه آن واحد در

کرد و تمامی نیازهای آنوان را در آن نووع   صرف کنندگان میمنفعتی قابل توجه را عاید م

ساخت. دادگاه  این وضعیت را مصداقی از مسدودیت اساسوی در رقابوت   کاال تأمین می

از )... کنوار گذاشوتن ایون شورکت     »زیرا که از نظر دادگاه  و اخالل در آن قلمداد نکرد؛

ن را بوه شودت متضورر    کنندگا شود و مصرفخالئی بزرگ مسووب می (موقعیت فعلی

کنندگان از  در نتیجه  دادگاه با عنایت به ضرورت توجه به منافع مصرف 1.«خواهد کرد...

مقابله با آن واحد صرف نظر کرد. امروزه در ایاالت متسده آمریکا  مطلوبیت ضمن آنکه 

شود  نقشی قابول  کننده در تفویر معیار کاها اساسی رقابت مسووب میعنصری تعیین

 ها دارد.در سیاست کنترل تملک توجه

 

 . اتحادیه اروپا2-2

جامعه اروپا در شرایطی تشکیل شد که لزوم ایجاد وحدت میان مرزهای مشوترک   

کورد   شد. از این رو  هر عاملی که این اتساد را تقویت می ضرورتی اساسی مسووب می

هوایی قدرتمنود در   شد. در این میان  وجود شرکتمقامات اروپایی مواجه می با حمایت

شود. بوه    سرزمینی  خود عاملی در جهت پیوستگی و اتساد بیشتر انگاشوته موی   ابعاد فرا

های خود های تجاری به گوترش دامنه فعالیتهمین علت بود که در آن دوران  شرکت

ها به عنوان  شدند. در چنین شرایطی  از تدابیری نظیر تملکدر مرزهای اروپا تشویق می

هوا در  های تجواری سوال   شد. بنگاههای تجاری یاد میبرای توسعه شرکت تمهیدی مهم

قلمرو بازارهای مشترک با تملک دیگر رقبا به توسعه خود مبادرت کردند  بودون آنکوه   
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

1 .Case No 152-3181. (May 23, 2016) FTC v. Lord & Taylor, LLC 

شود. چنانکه در پرونده دیگری  دادگاه بخا ضمن مردود متسده آمریکا به وفور یافت می یاالتاآرایی از این دست در سراسر 
 کنندگان جریانی مطلوب قلمداد کرد. ر.ک: یون  عملیات شرکت خوانده را به دلیل تأمین نیازهای مصرفدانوتن استدالل کمیو

Case No 8692. ( February 21, 1966) FTC v. Delco Carpet, INC. 
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های حقوق رقابت داشته باشند. از این رو  در آن برهه نیازی ترسی از مواجهه با واکنا

زیرا که وجود آنان عاملی در جهت تقویوت    شدهای بزرگ احواس نمیبه کنترل بنگاه

. سرانجام  ادامه این روند تهدیوداتی جودی را بور    (Phelp, 2004: 46-53)حس اتساد بود 

بازارهای اروپا وارد کرد. این چنین بود که نخوتین راهبردهوای ضوروری بورای کنتورل     

 .(Mantysaari, 2010: 239-241)ها طراحی شد  تملک

صوورتی   1929هوا بورای نخووتین بوار در سوال       راهبرد اروپایی نظارت بر تملک 

 «1های تجواری  کنترل تمرکز میان بنگاه» (آورمقرره الزام)نامه رسمی به خود گرفت. آیین

هوا داشوت  معیوار اصولی بورای       که حکایت از نخوتین سیاست اروپایی کنتورل تملوک  

هوا شناسوایی   قرار داد. در نتیجه  در آن سالها را موقعیت مولط  ممنوعیت رقابتی تملک

 گرفوت صورت می «8معیار موقعیت مولط»  با  ها از مصادیق ممنوع آن دامنه مجاز تملک
(de Berg & Cayseele, 2000: 307-309). 

کورد.  خصوصی را از موقعیت مولط ارائه می نامه مذکور تعبیر بهدر این میان  آیین

قعیت مولط عبارت است از وضعیتی که در پی آن شورکت  مطابق با ماده نخوت آن  مو

کننده به قدرتی مولط در بازار تبدیل شود و فرصت رقابت را از سایر رقبا سلب  تملک

 های تملکمطابق با این نگرش برای احتواب شرکت .(Kaczorowska, 2013: 436)کند 

 خواهد بود:ها ضروری  کننده به عنوان قدرتی مولط  احراز عناصر زیر در آن

نخوتین عنصر شناسایی موقعیت مولط  احراز تفوق آن شرکت نوبت به دیگور   -

رقبا است. بر این اساس  ضروری است که ثابت شود شرکت مذکور در مووقعیتی برتور   

دارد. با این وجود  احراز این موقعیت چندان آسان نخواهود بوود. درک   از سایرین قرار 

های فعوال  های دقیق در رابطه با تمامی شرکتانجام بررسیدقیق این وضعیت  منوط به 

در آن بازار و شناسایی موقعیت آنان نوبت به یکدیگر است. بر ایون اسواس  در وهلوه    

هوا در آن بوازار مشوخص شوود. همچنوین الزم      نخوت باید سهم هر یک از این شرکت

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Council Regulation (EEC) No 4064/89 of 21 December 1989 on The Control of 
Concentrations Between Undertakings 
2. Domain Position Test 
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سوپس بایود    1ق دارنود. تعل (و یا مرتبط)است که ثابت شود تمامی آنان به بازاری مشابه 

احراز شود که چنین تفوقی در اثر همان مصداق از تملک حاصل شوده اسوت. چنانچوه    

توان تملک را عاملی در جهوت ایجواد موقعیوت    یکی از مراتب مذکور احراز نشود  نمی

 .(Mackenrodt, 2008: 140-141) مولط قلمداد کرد

در آن بوازار اسوت. بور ایون     های موجود  عنصر دیگر  عدم تأثیرپذیری از بسران -

های موجود در کننده باید چنان موقعیتی را تسصیل کند که بسران اساس  شرکت تملک

زیرا چنین شرکتی نه تنهوا متوأثر از    بازار  اثر چندانی بر نسوه عملکرد وی نداشته باشد 

ل شرایط نخواهد بود  بلکه به سادگی قادر است تا تمامی تعوامالت بازرگوانی را بوه میو    

 .(Jones, 2016: 878)خود کنترل کند 

کننده از وضعیتی بادوام برخووردار باشود. بایود     تملکضروری است که شرکت  -

کننوده را در   های تملوک بنابراین شرکت دانوت که وضعیت مولط ماهیتی موقت ندارد؛

تووان موولط بور بوازار دانووت کوه از مووقعیتی پایودار برخووردار باشوند           صورتی موی 

(Pozdnakova, 2008: 321-322). نامه موذکور مودت دقیقوی را بورای      با این وجود  آیین

دهود. بنوابراین معلووم نیووت کوه مقصوود از توولط        بررسی در این خصوص ارائه نمی

شود؟ به عبارت دیگر  به طور دقیق روشن نیوت پایدار  سلطه تا چه مدتی را شامل می

توا چوه    راز چنین وصفی در مصداق مورد نظور که مراجع کنترل کننده رقابت  جهت اح

کننده را تست نظارت قرار دهند؟ اگرچه بوه عقیوده برخوی از     مدتی باید شرکت تملک

 :Borja, 2004)نظران  در این خصوص باید مودتی متعوارف را در نظور داشوت      صاحب

 :Andreangeli, 2008شوود ) اما این شاخص نیز چندان دقیق مسوووب نموی    (110-117

25). 

  معیار موقعیت موولط و عناصور   1929های مراتب فوق مثید آن است که در سال

شود. بوا ایون وجوود      ها مسوووب موی  آن راهبرد اصلی بازارهای اروپا در کنترل تملک

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
دهد  ولی با این وجود مقصود از اگرچه مقرره مذکور معیار دقیقی را در خصوص شناسایی بازارهای مرتبط ارائه نمی .1

بازارهای مرتبط آن است که مسصوالت تولیدی هر یک از این واحدها معادل با مسصوالت سایرین باشد. به طوری که چنانکه 
 جایگزین دیگری کنیم  مصرف کنندگان دچار فقدان نشوند. یکی را
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ها صرفاً با تأکیود بور معیوار موقعیوت موولط        گذشت زمان آشکار کرد که کنترل تملک

موین علوت  ضورورت تودوین مقرراتوی      آید. بوه ه  سیاست چندان جامعی به شمار نمی

ناموه   آیوین »آور دیگری با عنووان   روزآمد بیا از پیا احواس شد. سرانجام مقرره الزام

با هدف ارائه معیواری جوامع و بوه منظوور      8114در سال  «1(ها و تملک)ها کنترل ادغام

منوع ماده  مسدوده مجاز و م 81ای که در نامهاعمال سیاستی منعطف تصویب شد. آیین

هوا  کرد. باید توجه کرد که این مجموعه  تنها اختصاص به ادغوام ها را مشخص میادغام

 هووا راهبووردی واحوود را در پوویا گرفتووه اسووتهووا و ادغووام نوودارد و نوووبت بووه تملووک
 (Folsom, 2012: 461-462). 

هایی که اخاللوی را   در قومت مقدماتی این سند  بعد از مجاز قلمداد کردن تملک 

کنند  قیدی قابول توجوه در مستووای آن چشوم     در عملکرد بازارهای مشترک ایجاد نمی

هوا آسویبی بوه     ... تملوک »خورد. در این قومت چنین آمده است که ضروری اسوت  می

بور جریوان موثثر رقابوت در بازارهوای       جریان رقابت وارد نکنند و مانعی چشومگیر را 

 .(Lindsay, 2012: 1-7) «مشترک و یا در قومتی از آن ایجاد نکنند...

مانع چشمگیر جریوان  »کند عبارت در این تعبیر  آنچه بیا از همه جلب توجه می

هایی را باید ممنووع دانووت کوه موانعی      است. مطابق با تعبیر فوق  تملک «8مثثر رقابت

ر جریان مثثر رقابت ایجاد کنند. راهنمای فوق جهوت شناسوایی مصوادیق    چشمگیر را ب

کنود.  ها  از شاخصی با نام معیار مانع چشمگیر جریان مثثر رقابت یواد موی  ممنوع ادغام

-شاید در ظاهر این طور به نظر رسد که مجموعه پیا رو معیاری جدیود را ارائوه موی   

دهود  موقعیوت   این معیار را تشکیل موی دهد  اما واقعیت آن است که آنچه مبنای اصلی 

 .(Varloop & Valerie, 2003: 1-5)کننده است  های تملکمولط شرکت

حقیقت آن است که این مجموعه تسوت توأثیر تعوالیم گووترده مکتوب فرایبوورگ       

ترین دغدغه خوود را اجتنواب از ایجواد    ای اقتصادی که اصلی نگاشته شده است؛ اندیشه

های گوترده و باورهای این داند. از این رو  متابعت از ریشهمی موقعیت مولط در بازار

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations 
between undertakings the EC Merger Regulation 
2. Significantly Impeding Effective Competition 
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 مکتووب  امووری دور از ذهوون نخواهوود بووود. بایوود پووذیرفت کووه بووا اسووتفاده از ضوووابط  

 هووای تملووک کننووده را احووراز کوورد   توووان موقعیووت مووولط شوورکت  آن  تنهووا مووی 
 Eleanor & Trebilcock, 2013: 224)). 

-کند. چنانکه در پرونوده ک نیز این باور را تأیید میرویه موجود در بازارهای مشتر

ای از بازار آن مسصووالت  ای که شرکت تملک کننده با تملک واحدی دیگر سهم عمده

زیورا کوه    تجاری قلمداد کورد؛ ای ضد( تملک را رویه1اروپا)را تسصیل کرده بود  دیوان 

موقعیت مولط شورکت تملوک   به تقویت  ... تسصیل چنین سهامی منجر»در باور دیوان 

در نتیجوه  بوه دلیول ایجواد     «. 8کننده خواهد شد و مانعی مهم برای رقابت خواهد بود...

موقعیت مولط جریان تملک را ممنوع دانووت. همچنوین در رییوی دیگور کوه شورکت       

تر مبدل شده بوود؛  کننده با تسصیل واحدی مشابه از حیث ابعاد به شرکتی بزرگ تملک

ای بر ایجاد نوعی وضعیت مولط قلمداد کورد و مصوداق موورد    را قرینه دیوان این مهم

 .((Almasan & Whelan , 2013: 252 9نظر را ممنوع دانوت

ها در بازارهای اروپایی  رسد سیاست فعلی نظارت بر تملکدر مجموع  به نظر می 

شناسایی تا به امروز تغییر چندانی نکرده است. اگرچه در حال حاضر  برخالف ظاهر آن

ها با اعمال معیاری به ظاهر جدید و ضوابطی بوه ظواهر متفواوت     مصادیق ممنوع تملک

و بیا هموان نتوایج سوابق     گیرد  اما باید پذیرفت که با اعمال این معیار  کم صورت می

شوود  . ایراد این رویکرد در جایی نمایان موی (Cini, 2013: 127-139حاصل خواهد شد )

ها در کالبدی فراتر از موقعیتی مولط حاصول شووند  در    تی تملکرقاب های ضد که جنبه

این صورت به سادگی از فیلترهای بازدارنده این معیار عبور خواهند کرد و معیار مذکور 

 دیگر قادر به حراست از بازارهای تجاری نخواهد بود.
 

 . حقوق ایران2-3
ها و مصادیق ممنووع آن اختصواص دارد. در مقابول     ق.ا.س.ک.ا به تملک 41ماده 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
اتسادیه اروپا و دیوان دادگوتری اروپا  مراجع قضایی صالا به رسیدگی به دعاوی رقابتی در اتسادیه اروپا دادگاه عمومی  .1

 کنیم. شوند که از این پس به اختصار از مرجع دوم با نام دیوان یاد میمسووب می

2. Case No 85/76 1979-00461. 1979:36. Hoffmann- La Roche v. Commission 
3. Case No C-620/13 P Case Before the General Court / T- 226/09, ( 22, October 2014) 
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تووان مشواهده کورد. از ایون رو  در     آن قانون موی  42ها را در ماده مصادیق ممنوع ادغام

هوا در مووادی مجوزا آموده     ها و ادغاممقررات رقابت ایران مبانی مربوط به کنترل تملک

گونه به ذهون   ها  اینادغامای متفاوت از ها در مادهاست. تشریا رویکرد حاکم بر تملک

ها مبنوایی    برای کنترل تملک(برخالف مقررات آمریکا و اروپا)گذار رساند که قانونمی

ها اندیشیده است. با این وجود  تأمل در مستووای موواد   متفاوت با راهبرد حاکم بر ادغام

 1مذکور حکایت از حقیقتی دیگر دارد.

  بوه  42نار درک دقیق مستووای کلوی مواده    در ک 41نگرشی اجمالی بر مفهوم ماده 

 هوا در هوا و ادغوام  وضوح گویای آن است که این دو ماده راهبردی واحد را برای تملک

دهود  ضورورت   را تشوکیل موی   42نظر دارند. آنچه مبنای اصلی بندهای مختلوف مواده   

آن را به صراحت از آن یاد کورده و   41مقابله با عوامل مخل رقابت است. امری که ماده 

رسود کوه هور دو    داند. در نتیجه  به نظر موی ها می شاخصه اصلی مصادیق ممنوع تملک

ماده مبنایی مشترک دارند. از جانب دیگر  مواد یاد شده از مستوایی مشابه برخوردارنود.  

ها اختصاص دارد  اما مضومون آن تفواوت چنودانی بوا     اگرچه در ظاهر به ادغام 42ماده 

زیرا برخی از فرازهای آن به نسوی تنظیم شده است کوه بوا کلیوت     ندارد  41مفاد ماده 

ها را خواهد داشت. بر این اسواس  مووارد منودرج در بنود     خود  قابلیت تعمیم به تملک

ای عام تلقی کرد. بند نخوت این ماده  به اقداماتی اشاره را باید واجد دامنه 42اول ماده 

بوه   49سوازد. مفواد کلوی مواده      را فراهم موی  ق.ا.س.ک.ا 49دارد که شرایط اعمال ماده 

هوا را دارد  ظهوور آن در کالبود    نسوی است که ضمن آنکه امکان تسقق در قالب ادغوام 

نیوز   42ها نیز کامالً مستمل خواهد بود. در این میوان  بنودهای دوم و سووم مواده      تملک

ا دامنوه  هوا و افوزای  همین وضعیت را دارند. در این خصوص افزایا نامتعارف قیموت 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 ها شرکت سهام یوا سرمایه نباید حقوقی یا حقیقوی شخص هیوچ»دارد:  گونه مقرر می این 41در این خصوص ماده  .1

: 42همچنین مطابق با ماده «. شود بازار چند یا و یک در رقابت در اخالل موجب که کند تمولک نسوی به را دیگر های بنگاه یا

( اعمال شود؛ 49. در جریان ادغام یا درنتیجه آن اعمال مذکور در ماده )1ها در موارد زیر ممنوع است:  ها یا بنگاه ادغام شرکت»
تمرکز شودید در   . هرگاه ادغام موجب ایجاد 9. هرگاه در نتیجه ادغام  قیمت کاال یا خدمت به طور نامتعارفی افزایا یابد؛  8

 .«کننده در بازار شود . هرگاه ادغام  منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل 4بازار شود؛ 
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ها اختصاص داد. از این رو  شود آنان را صرفاً به ادغامتمرکز  خصایصی هوتند که نمی

آموده اسوت  از اعموال مستووای آن      42ها در مواده   توان تنها به این دلیل که ذکر آن نمی

کننوده کوه در   های کنترلها امتناع کرد. عالوه بر آن  فرض وقوع شرکت نوبت به تملک

هوا   بیشتر در رابطه با تملوک  (1ماده  12با توجه به بند )بند چهارم از آن یاد شده است  

هوا  نیز اختصاصی به ادغوام  42قابلیت تصور را دارد. همچنین منطق تبصره نخوت ماده 

ندارد  زیرا برخورد مالیم رقابتی با ادغامی که متضمن برخی آثار مخول رقابوت اسوت     

ها نیز مصداق  سترسی به دانا فنی ضرورت دارد؛ بی تردید در حوزه تملکولی برای د

ها خصوصیتی در این زمینوه متصوور شود و    توان برای ادغام کند. از این رو  نمی پیدا می

 ها را از آن منصرف کرد.تملک

-هوا علوی   ها و تملکرسد که در مقررات کشورمان  سیاست کنترل ادغامبه نظر می

 (42و  41موواد  )کند  زیورا مستووای ایون دو مواده     ویی یکوان تبعیت میاالصول از الگ

و مبنای موجوود در   41تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. در نتیجه  بر پایه رویکرد ماده 

هوای مراجوع رقابوت    های حاصل از تملک و ادغام در صورتی با واکونا    بنگاه42ماده 

هوا   کنند؛ به طوری که در اثور تسقوق آن  مواجه خواهند شد که آثاری مخرب را حاصل 

 1انضباط موجود در بازارهای تجاری متزلزل شود.

ها در چه صوورتی آثوار مخورب     حال پرسا آن است که در مقررات ایران  تملک

خواهند داشت و مخل رقابت خواهند بود؟ پاسخ به این سثال موتلزم شناسایی معیاری 

 ا در بازارهای کشورمان است.ه روشن برای احراز مصادیق ممنوع تملک

گوران بوا تکیوه بور تجوارب موجوود در دیگور        در این خصوص برخی از پوژوها 

ها بر استفاده از فرمولی موسوم بوه شواخص   کشورها  برای شناسایی دامنه ممنوع تملک

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
زیرا که این ماده به نسوی است که برخی از  برخالف ظاهر ماده حصری نیوتند؛ 42رسد که مصادیق ماده به نظر می .1

ها  گویای آن است که مصادیق ممنوع ادغام به مانند جریان تملکای عام و شمولی گوترده دارند. این امر بندهای آن چهره
کننده و مقابله جریان  های کنترل ای عام برخوردار هوتند. اجتناب از ایجاد قدرتضمن آنکه صورتی تم یلی دارند؛ از دامنه

د  برخی از نویوندگان با آنکه ها را حصری دانوت. با این وجو توان مصادیق آن هایی هوتند که نمینامتعارف تمرکزها دغدغه

) غفاری فارسانی   دانند. برای مطالعه این نظر ر.ک:را حصری می 42کنند  ماده  اذعان می 41به تم یلی بودن مستوای ماده 
1999  491-441.) 
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. شاخص هرفینودال  (99-91: 1991پاسبان و غالمی  )تأکید دارند  «1هرفیندال هیرشمن»

توا   جانب کمیویون تجارت فدرال در ایاالت متسده آمریکا ابوداع شود   از 21که در دهه 

نیز رویکردی مقبول و روشوی فراگیور در شناسوایی مصوادیق مخورب       8111پایان سال 

شد. نسوه عملکرد آن نیز به این صورت بود که بوا بررسوی سوهم    ها مسووب میتملک

هوا در یکودیگر  دامنوه    ع آنو جمو  (به تووان دو ) های فعال در بازار تجاری تمامی بنگاه

سپس با عنایوت بوه میوزان تمرکوز موجوود در آن       8کردند.تمرکز موجود را شناسایی می

کردند. در این خصووص حووب   ها را ارزیابی میبازار  مسدوده مجاز و یا ممنوع تملک

ها بایود بوه نسووی صوورت     آنکه شاخص تمرکز چه عددی را نشان دهد  جریان تملک

پورج  )ادل موجود در سطوح مختلف تجاری اخاللی جدی حاصل نشود گیرد که در تع

1991 :81-11). 

شاخص مذکور اگرچه دقت باالیی دارد اما تأکید بور آن بودون توجوه بوه شورایط      

ای همراه خواهد کرد. تأکید بر استفاده از ایون  موجود  در عمل ما را با مشکالت عدیده

خواهود رسواند کوه نوه تنهوا مراجوع رقابوت         مورد نظر شاخص در جایی ما را به نتایج

کوارگیری   شناختی دقیق از آن بازار داشوته باشوند  بلکوه تموامی شورایط الزم بورای بوه       

پارامترهای آن مهیخا باشد. بر این اساس  در ابتدا باید مسدوده دقیق بازار مشخص شوود؛  

آن به طور شوفاف  به نوعی که حوزه عملکرد آن بازار به همراه دیگر بازارهای مرتبط با 

های فعال در آن نیز بوه درسوتی ارزیوابی     روشن شود. سپس الزم است تعداد دقیق بنگاه

شوند. در پایان نیز ضروری است که سهم هر یک از آنان به تفکیک روشن شوود. تنهوا   

توان نوبت به نتایج حاصل از آن اطمینان حاصول کورد. واقعیوت آن    در این صورت می

زیورا نوه تنهوا     ایران هیچ یک از بوترهای یاد شوده مهیوا نیووتند     است که در بازارهای

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Herfindahl-Hirschman Index ( HHI) 

درصد  واحد سوم  89درصد  واحد دیگر  91نخوت  شرکت تجاری فعالیت کنند و شرکت 4. برای م ال چنانکه در بازاری 8

 گونه عمل خواهد کرد: درصد آن بازار را در اختیار داشته باشند؛ شاخص مذکور این 11درصد و شرکت چهارم  19

HHI=  +898  +918 198  + 118= 9491 

دانوت. در مقابل  چنانکه رقم  باشد  باید آن را بازاری رقابتی 1111که نتیجه حاصل از این مساسبه کمتر از   صورتی در

را نشان دهد  باید آن بازار مسیطی دارای تمرکز شدید دانوت. همچنین نتیجه میان  1211حاصل از این برآورد عددی بیا از 
 را باید بازاری با تمرکز مالیم دانوت. 1211-1111
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مسدوده بازارهای مرتبط در حوزه کاالهای مختلف به درستی روشن نشده است  بلکوه  

های فعال در بازارهای ایران از حیث مشارکت در بوازار  سوهمی کوامالً     هر یک از بنگاه

قابت است. با این وجود  شورا تا نامشخص دارند. تعیین این موارد از وظایف شورای ر

-به امروز عملکرد چندان روشنی در این خصوص نداشته است. در نتیجه  به نظور موی  

رسد که در شرایط موجود به دلیل فقودان بووترهای الزم  اسوتفاده از شواخص موذکور      

 اصالً امکان پذیر نخواهد بود.

باشوند  شواخص یواد    صرف نظر از ایراد فوق  حتی اگر بوترهای الزم هم فوراهم  

شده تنها قادر خواهد بود که وضعیت فعلی بازار را از حیث میزان تمرکوز نمایوان کنود.    

نتایج حاصل از آن صرفاً آستانه تسمل بازار را مشخص خواهد کرد و جهوت تشوخیص   

کند. از این رو  بورای شناسوایی مصوادیق    ها به تنهایی کمکی نمیمصادیق ممنوع تملک

 1از به رویکردی دیگر داریم.نی هامخرب تملک

هایی  ضروری است کوه در  رسد که به جای تأکید مطلق بر چنین فرمولبه نظر می

ابتدا راهبرد رقابتی موجود در بازارهای کشورمان را احراز کنویم؛ راهبوردی کوه کیفیوت     

بورای   انودازی روشون را   ها تعیین و چشمعملکرد شورای رقابت را در مواجهه با تملک

های کشورمان ارائه کند. با این وجود  احوراز ایون راهبورد در بازارهوای ایوران بوه       بازار

ها  رقابتی تملک های ضد سادگی میور نخواهد بود. از یک سو در مقررات موجود  جنبه

که مثید سیاسوت کنتورل   )ق.ا.س.ک.ا  41به روشنی بیان نشده است. در این میان  ماده 

مفهومی کامالً مبهم دارد  زیرا معلوم نیوت کوه در   (ها در مقررات کشورمان استتملک
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

رد و مساسبات حاصل از آن تنها مثید نتایجی ای سطسی داهای آن صرفاً چهرهایراد مهم این شاخص آن است که ارزیابی .1
دست خواهد آمد  صرفاً مبنایی است که ما را در ارزیابی ساختار  ها بهزیرا آنچه در نتیجه این ارزیابی ظاهری خواهد بود 

و  های موضوع تملکهای مادر و واحدهای تابع یاری خواهد کرد. باید پذیرفت که در این شاخص تنها ظرفیت شرکتشرکت
ها ممکن است در ابعادی فراتر میزان تراکم آنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که جریان مخرب تملک

های مادر و واحدهای تابع ظاهر شوند. در این صورت استفاده از این شاخص دیگر کارایی الزم را از ساختار نامتعارف شرکت

 نخواهد داشت.
دهند که به کمک شاخص ها را تشکیل میای از دامنه ممنوع تملکای ضد تجاری امروزه بخا عمدههمصادیق رفتاری رویه

ای که اگرچه از ساختاری ناچیز برخوردار است  اما تعامالت ها نخواهیم بود. نظیر شرکت تملک کنندهمذکور قادر به احراز آن

تزلزلی جدی در بازار ایجاد خواهد شد )برای مطالعه در این این اقدامات  او با واحدهای تابع به نسوی است که در اثر
 . (. 29-111  1994خصوص ر.ک: رهبری 



 
 .. ها:شرکت راهبرد و معیار مطلوب کنترل رقابتی تملک 83

ها را شامل  چیوت و چه مصادیقی از تملک «اخالل در رقابت... ...»این ماده  مقصود از 

شود. از این رو  صرفاً با تکیه بر مستوای کلی آن  به تنهوایی قوادر بوه احوراز دامنوه      می

  شورای رقابت مکلف 42ماده  8ه ها نخواهیم بود. همچنین مطابق با تبصر ممنوع تملک

-ها را تعیین کند و آن را جهت اطالع عموم منتشور کنود. علوی    است دامنه ممنوع تملک

گونه راهنما و یا دستورالعملی را در این رابطوه   رغم چنین تکلیفی شورا تا به امروز هیچ

امواتی  هوا بوا ابه   مدون نکرده است. به همین علت  ترسیم مسدوده مجاز و ممنوع تملک

آنکوه تصومیمات شوورا در پایگواه      وجوود  جدی همراه خواهد بوود. عوالوه بور آن  بوا    

تا به امروز رسیدگی چندان دقیقی در خصووص مصوادیق    شودالکترونیکی آن منتشر می

را به دقت واکاوی کنود    هاهای مخرب آنها  به نسوی که ابعاد و شاخصه ممنوع تملک

ازارهای کشوورمان بورخالف دیگور کشوورها رویوه      صورت نگرفته است. در نتیجه در ب

 دقیقی در این خصوص وجود ندارد.

ابهامات فوق احراز سیاست موجود در حقوق رقابت ایران را دشوار خواهود کورد.   

وجود چنین ابهاماتی در کنار فقدان راهنمایی دقیق  عنایت به برخی از اشارات موجوود  

هموان   44زد. اشاراتی نظیر مستوای کلی مواده  سا در دیگر مواد ق.ا.س.ک.ا را ناگزیر می

توا حودودی در    ای از تشابهات ظاهریقانون که بندهای مختلف آن  به دلیل وجود پاره

رقوابتی   های یوک جانبوه ضود   که به رویه 49ساز هوتند. همچنین ماده  حل معضل چاره

رفوع   توانود جهوت  هوا موی   اختصاص دارد  به دلیل شباهت به ساختار یک جانبه تملوک 

رسد که شوورای رقابوت هوم در برخوی از     مثثر واقع شود. به نظر می 41اجمال از ماده 

ای تصمیمات خود  از ظرفیوت موواد مزبوور بهوره گرفتوه اسوت. چنانکوه مطالعوه پواره         

  بوه  41تصمیمات صورت گرفته حکایت از آن دارد که شورا جهت رفوع اجموال مواده    

 1استناد کرده است. 49های ماده بند

  بایود بور ایون    49و  44و با در نظر گرفتن مستوای کلی مواد  41با عنایت به ماده 

خواهند شد کوه در پوی    41های ماده ی مشمول ممنوعیتدر صورتها  باور بود که تملک

از امکاناتی قطعی و یا از اقتضائاتی احتمالی در جهوت مسودود    تملک کننده ها  بنگاه آن

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
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در ایون خصووص آثوار مخربوی نظیور افوزایا نامتعوارف        کردن رقابت برخوردار شود. 

ها و سایر مصادیق قطعی ها  افزایا چشمگیر شاخص تمرکز  امکان کنترل قیمت قیمت

 (آموده اسوت   49و  44ها در موواد   که ذکر آن)ها  یا احتمالی مخل رقابت ناشی از تملک

تی قرار گیرنود  در موقعی تملک کنندههای تنها در شرایطی حاصل خواهند شد که شرکت

ای مثثر را در سطوح مختلف اقتصادی نوبت به سایر رقبا اعمال کنند. در غیور  که سلطه

از ایون رو  بوه نظور     پذیر نخواهند بوود. این صورت  تسقق چنین پیامدهایی اصالً امکان

ها بر پایه معیار موقعیت موولط صوورت   رسد که در بازارهای کشورمان کنترل تملکمی

ها درصورتی واکنا شورای رقابت را در پی  مصادیق مختلف تملکنتیجه   در گیرد.می

ها  بنگاه برآمده از آن در موقعیتی مولط نوبت به سایر رقبا  خواهند داشت که در اثر آن

 دیو مثقرار گیرد. بررسی اجمالی در میان اندک آرای صادره از شورای رقابت نیوز خوود   

 این طرز تلقی خواهد بود.

را به عنووان   تملک کنندههای   اقدامات شرکت1991یی به سال ریچنانکه شورا در 

در پوی آن    کوه  رایو ز مسوووب کورد    41های ممنوع موضووع مواده    مصادیقی از تملک

قرار  «... از طریق تسصیل سهام دیگر واحدها در موقعیتی مولط...» تملک کنندهشرکت 

همچنین شوورا در   1رقابت را خواهد داشت.گرفته است و بدین طریق امکان اخالل در 

سهام دیگر واحدهای تولیدی  زمان همیی دیگر  اقدام شرکت تملک کننده در تسصیل ری

تلقی  41های ماده مصداقی از ممنوعیت تملک کنندهرا به استناد وضعیت مولط شرکت 

 8کرد.

از این رو  در د. باید پذیرفت که بازارهای ایران وضعیتی مشابه با اتسادیه اروپا دار

ها درصورتی واکنا شورای رقابت را خواهنود داشوت کوه در     مقررات کشورمان تملک

 .  شرکت مادر در موقعیتی مولط نوبت به سایر رقبا قرار گیرد اثر آن

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 ها . سیاست مطلوب کنترل رقابتی تملک3
-های مخل رقابت  نشان از وجود تفواوت  وجود معیارهای مختلف در احراز تملک

های موجوود دارد. معیارهوایی کوه از حیوث کیفوی بوا یکودیگر        هایی عمیق میان دیدگاه

ها در ایاالت متسده آمریکا بر پایوه   متفاوت هوتند. احراز مسدوده مجاز و ممنوع تملک

کوم از برخوی    رسود کوه دسوت   گیرد. به نظر موی معیار کاها اساسی رقابت صورت می

زیورا کوه بوا اعموال آن      ا را باید کارآمد تلقی کرد ها  رویکرد فعلی بازارهای آمریک جنبه

هایی که مطلوبیت الزم را ندارند  از بازار حذف خواهند های فاقد کارایی و شرکتبنگاه

های کارآمد این فرصت را خواهند داشت توا  شد. در مقابل  با اتخاذ این رویکرد شرکت

ن را رفع کنند. همچنین اداموه  عنوان جایگزینی مناسب  خأل ناشی از فقدان حضور آنا به

کنندگان را بیشتر خواهد کرد و اعتماد آنوان را بوه   مندی مصرفاین روند  حس رضایت

شود.  تولیدکنندگان افزایا خواهد داد؛ امری که در نهایت به ارتقاش بازار منتهی خواهود  

هوای  تووان کاسوتی  با این وجود  اگرچه این رویکرد را بایود کارآمود دانووت  اموا نموی     

 گوترده آن را انکار کرد.

ها را باید در اعموال یکنواخوت معیوار    ایراد نخوت رویکرد آمریکایی کنترل تملک

کاها اساسی رقابت خالصه کرد. واقعیوت آن اسوت کوه بوه کوارگیری معیوار کواها        

ها  راهبورد مناسوبی نخواهود    ها و ادغام اساسی رقابت با نگرشی یکوان نوبت به تملک

هوا  آثوار و نتوایجی متفواوت دارنود. زوال      ها در مقایوه با ادغامید تملکبود. بدون ترد

ای های بازمانده  نتیجوه شونده و انتقال دارایی آنان به شرکت موجودیت واحدهای ادغام

ها حاصل خواهد شود. آثواری کوه نتیجوه آن ایجواد نووعی اتسواد        است که در اثر ادغام

 (شوونده  کننوده و ادغوام   های ادغوام شرکت)ام یافته میان واحدهای موضوع ادغ  سازمان

 واحودهای تملوک   (در همان ابتدا)گاه ها  هیچخواهد بود. با این وجود در نتیجه تملک

شونده دارایی موجودیت خود را از دست نخواهند داد. از این رو  فورض وقووع چنوین    

بایود پوذیرفت کوه    ها اصالً قابل تصور نخواهد بود. بنوابراین   اتسادی در رابطه با تملک

ها دارنود. در ایون میوان اتخواذ سیاسوتی واحود       تر نوبت به ادغامها آثاری خفیفتملک

ها  به منزله پذیرش نگرشی یکوان در خصوص تمامی اختالفات میان آنان نوبت به آن
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تور  ها که معمووالً آثواری خفیوف    خواهد بود. حال آنکه قبول این باور در رابطه با تملک

ها کوه  ضروری منجر خواهد شد. همچنین برای مقابله با ادغامهایی غیرواکنادارند  به 

هوا گواه از کفایوت و قاطعیوت الزم     توری هووتند  ایون واکونا     مقرون به تبعات سنگین

برخوردار نیوتند. در نتیجه باید بر این بواور بوود کوه اعموال یکنواخوت معیوار کواها        

 .(Campbell & Cotter, 1995: 201-207) بوداساسی رقابت راهبردی کارآمد نخواهد 

ایراد دیگر را باید در شیوه تفویر از معیار مذکور خالصه کورد. الگووی آمریکوایی    

دهد. تفویر مطلوبیوت   ها  تعبیر ناقصی را از مطلوبیت و مفهوم آن ارائه میکنترل تملک

لکه تورویج  شود  بکنندگان نه تنها نگرش جزمی مسووب می تنها بر مبنای منافع مصرف

ای را ایجاد خواهود کورد. بودون تردیود توجوه افراطوی نووبت بوه         آن مشکالت عدیده

 را بوه  (تور به خصوص واحدهای کوچوک )کنندگان  غفلت از سایر اعضای بازار  مصرف

ای که پذیرش آن مطلوبیت را به ابزاری مخرب برای مقاصود  دنبال خواهد داشت. نتیجه

های قدرتمنود را  کرد. واقعیت آن است که تفوق شرکت تر مبدخل خواهدهای بزرگ بنگاه

توان به دلیل جریان عادالنه رقابت دانوت. در بویاری از مووارد علوت اصولی    الزاماً نمی

تور  ها خالصه کرد؛ جایگاهی که به آنان موقعیتی مناسب این قدرت را باید در جایگاه آن

برخورداری از امکانوات و تووهیالت    از دیگر رقبا اعطاش خواهد کرد. از این رو  آنان در

موجود در بازار فرصتی بیشتر خواهند داشت. این وضعیت ضمن آنکه منابع بیشوتری را  

ای در اختیار آنان قرار خواهد داد  مسرومیت سایر رقبا را در پی خواهود داشوت. نتیجوه   

اهد بود که فرجام ناخوشایند آن ایجاد قدرتی برتر و تضعیف جریان رقابت در بازار خو
(Buttigieg, 2003: 376-377). 

تور  های مذکور که به دلیل برخورداری از مووقعیتی مناسوب  به عبارت دیگر  بنگاه 

نبض رقابت را دست دارند  تمامی منابع آن بازار را اختیار خواهند گرفت. با این اقودام   

برتور در   مویر دیگر رقبا را مودود و یا دشوار خواهند کرد. سوپس بوا کووب مووقعیتی    

ای باالتر را عرضه خواهند کرد. در نهایوت نیوز   ها تولیداتی با درجه مقایوه با سایر بنگاه

ایون   (به دلیل تفوق سواختگی خوود  )هر زمانی که با اتهام اخالل در بازار مواجه شوند  

امکان را خواهند داشت تا با اثبات چنین تعبیوری از مطلوبیوت  خوود را از مواجهوه بوا      
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مراتب فوق  .((Chattopadhyay, 2011: 105-106های حقوق رقابت موت نا کنند ممنوعیت

شوند. علوت اصولی   نقایص اصلی رویکرد موجود در ایاالت متسده امریکا مسووب می

توجهی بوه ایون ایورادات    ها را باید در بیمشکالت فعلی این کشور در مواجهه با تملک

 .(Buonos, 2003: 63) خالصه کرد

ها  نگرشوی  ز این نواقص باید پذیرفت که معیار آمریکایی کنترل تملکصرف نظر ا

  آن را بوه راهبوردی جوامع مبودل     (اگرچوه شودید  )فراگیر دارد. اتخاذ رویکردی فراگیر 

خواهد کرد. با احتواب تمامی مراتب  باید از چنین معیواری بوه عنووان الگوویی نووبتاً      

باید در پویایی مبانی فکری آن جووتجو  ای که علت عمده آن را موفق یاد کرد. خصیصه

با این حال  وجود چنوین مزایوایی نبایود سوبب چشوم       .( Buonos, 2003: 105-110)کرد 

 های آن شود.نهادن بر کاستی

هوا بوا    در مقابل  اتسادیه اروپا سیاستی دیگر دارد. شناسوایی دامنوه ممنووع تملوک    

جریوان موثثر رقابوت  رویکورد اصولی      گیر استفاده از مبنایی موسوم به معیار مانع چشم

دهد. واقعیت آن است کوه معیوار فعلوی    ها تشکیل میبازارهای اروپا را در کنترل تملک

کننوده   های تملکموجود در بازارهای اروپا تنها قابلیت شناسایی موقعیت مولط شرکت

ت را هوای مخول رقابو   توان سایر رویهرا خواهد داشت. در نتیجه با به کارگیری آن  نمی

هوای  هوا  طیوف وسویعی از رویوه     احراز کرد. این درحالی است که گوتره ممنوع تملک

توان یکوی  شوند. در این میان  موقعیت مولط را تنها میمسدودکننده رقابت را شامل می

 .(Cini, 2013: 127-139)از اقوام آن قلمداد کرد 

ی فراتور از یوک   ها در کالبود  با پذیرش این نگرش  چنانچه مصادیق مخرب تملک

هوا  موقعیت مولط ظاهر شوند؛ معیار موذکور دیگور قوادر بوه شناسوایی و مقابلوه بوا آن       

ها تنها بوا تأکیود بور چنوین معیواری صوورت گیورد          نخواهد بود. حال اگر کنترل تملک

 توان از امنیت بازارهای تجاری حراست کرد؟!راستی چگونه می پرسا آن است که به

توان رویکردی جامع قلموداد کورد. راهبورد    های اروپا را نمیمعیار موجود در بازار

زیرا حتی امروزه نیوز   ها بر همان باورهای سابق وفادار مانده است  اروپایی کنترل تملک

هدف اصلی مقامات ذیصالح از اعموال ایون راهبردهوا را بایود در ضورورت مقابلوه بوا        
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رو  مسودوده راهبورد    کننوده خالصوه کورد. از ایون     های تملوک موقعیت مولط شرکت

 هووا در عموول چیووزی بیشووتر از تمرکووز حاصوول از موقعیووت  اروپووایی کنتوورل تملووک 

هوا در  باید پذیرفت که معیار اروپایی کنترل تملک .های مادر نخواهد بودمولط شرکت 

رسود   مقایوه با رویکرد حاکم بر بازارهای آمریکا  جامعیت الزم را نودارد. بوه نظور موی    

ها در بازارهای مشوترک اروپوا  بوا دقوت چنودانی صوورت        وع تملکشناسایی دامنه ممن

توان راهبرد مذکور را بوه عنووان الگوویی موفوق قلموداد کورد       گیرد. از این رو  نمی نمی
(Buonos, 2003: 105). 

در این میان  بازارهای کشورمان وضعیتی مشابه با اتسادیه اروپوا دارنود. تأکیود بور     

هوا  رویکورد    کننده جهت مقابله با زوایای مخورب آن های تملک موقعیت مولط شرکت

دهند. رهیافتی که در اروپا تجربوه مووفقی مسوووب    اصلی بازارهای ایران را تشکیل می

شود و در ایران نیز آینده چندان روشنی برای آن قابل تصور نخواهد بود. ضورورت  نمی

ها   وایای مخرب تملکاتخاذ نگرشی جامع و لزوم اعمال معیاری دقیق جهت مقابله با ز

کنود. از ایون رو  الزم اسوت توا در آینوده      ناپذیر موی پذیرش رویکردی دیگر را اجتناب

 صورت گیرد. 42و  41اصالحاتی اساسی در مستوای مواد 

 

 گیری نتیجه

های ها و مدیریت آثار مخرب آن را باید یکی از ضرورتبدون تردید کنترل تملک

ای مشوترک میوان تموامی    . ضرورتی که اگرچوه دغدغوه  اصلی بازارهای فعلی تلقی کرد

شود  اما مراجع رقابت در کشورهای مختلف جهت مواجهه بوا آن  کشورها مسووب می

ها در کشورهای مختلف با رویکوردی  عملکردی متفاوت با یکدیگر دارند. کنترل تملک

کرد که  گیرد. علت اصلی این اختالفات را باید در راهبردی خالصهمتفاوت صورت می

دهد. حووب آنکوه راهبورد موورد     ها تشکیل میمبنای اصلی آن نظام را در کنترل تملک

ها بر مبنای چه معیاری اسوتوار باشود  شویوه عملکورد     پذیرش آنان در مواجهه با تملک

هوای  مراجع رقابت در آن نظام متفاوت خواهد بود. امروزه  توالش اصولی تموامی نظوام    

کارگیرنود کوه بوه وسویله آن      ها راهبردی را بوه نترل تملکجهت ک موجود بر آن است تا
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ها با کمترین خطا تر انجام شود و مقابله با آثار مخرب آنها با معیاری دقیقکنترل تملک

صورت گیرد. هر آنچه معیار مذکور از دقت باالتری برخوردار باشد  بازارهوای تجواری   

 ت.تر برای حفظ امنیت خود خواهند داشتضمینی مناسب

شوود  در  معیار کاها اساسی رقابت که خواستگاه اصلی آن آمریکا مسوووب موی  

کنار موقعیت مولط که مبنایی اروپایی دارد را باید دو راهبورد اصولی بورای مواجهوه بوا      

ها دانوت. تأکید بر موقعیت مولط به تنهایی معیاری قابل اطمینوان نخواهود بوود     تملک

نانکه در سطسی فراتر از موقعیت مولط اقدام کننود   کننده چ های تملکزیرا که شرکت

اقدامات مخرب آنان به سادگی از فیلترهای بازدارنده این معیوار عبوور خواهود کورد. از     

کنند. در مقابل  معیوار کواها    تر را ایجاب میها معیاری جامعاین رو  آثار فراگیر تملک

ر ایون معیوار اگرچوه کنتورل     شود. تأکیود بو  تر مسووب میاساسی رقابت راهبردی دقیق

تووان  کنود  بوا ایون وجوود نموی     تر همراه موی ها را با دقتی باالمصادیق نامتعارف تملک

نظور  نواقص متعدد آن را انکار کرد. بکارگیری معیوار کواها اساسوی رقابوت بودون در     

 ای را در عمل ایجاد خواهد کرد.ای از مالحظات  مشکالت عدیدهگرفتن پاره

ایواالت  )ها در خواستگاه اصولی آن  ها و ادغامواحد نوبت به تملک اتخاذ نگرشی 

همراه داشوته اسوت. اعموال     تا به امروز جریان یکنواخت این معیار را به( متسده آمریکا

تصمیماتی تویم با افراط  نتیجه این جریان یکنواخت خواهد بود. وضعیتی کوه عملکورد   

یی غیر ضروری تبدیل کرده اسوت. اعموال   هامراجع رقابت را در این کشورها به واکنا

شود. از این رو یکنواخت معیار کاها اساسی رقابت راهبردی قابل قبول مسووب نمی

هوا موورد   های منسصر به فورد تملوک  ضروری است که در بکارگیری این معیار  ویژگی

هوای  توجه قرار گیرند. بر این اساس  الزم است که در اتخاذ تصمیم نوبت بوه شورکت  

توجوه شوود. بوا     (هوا در مقایوه با ادغوام )ها مادر و واحدهای تابع به آثار خفیف تملک

پذیرش این تفویر ضمن آنکه ضریب احتمالی خطا به نسوی ملمووس کواها خواهود    

تر خواهود شود. در   یافت  بدون تردید نتایج حاصل از آن نیز به واقعیات موجود نزدیک

تور  ها جریوانی مطلووب  خواهد شد و کنترل تملکاین صورت از افراط در بازار اجتناب 

خواهد گرفت. از این رو رعایت چنین ضروریاتی نواقص این معیوار را مرتفوع خواهود    
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 کرد.

های تجاری  اعمال این معیار بودون توجوه بوه    واقعیت آن است که در غالب نظام 

فعلوی   هوای گیرد. عامل اصلی مشکالت موجود در بیشتر نظاماین مالحظات صورت می

ها  باید در چنین غفلتی خالصه کرد. مستوای ق.ا.س.ک.ا گویوای  را جهت کنترل تملک

آن است که راهبرد مورد پذیرش در بازارهوای کشوورمان بوه سیاسوت اروپوایی کنتورل       

ها قرابت بیشتری دارد. تأکید بر موقعیت مولط در حراست از بازارهوای تجواری    تملک

شود. از این رو  ضوروری اسوت کوه    ها مسووب نمیکمعیار کارآمدی برای کنترل تمل

از قانون یاد شده در اصالحات آتی تغییور کنود. در ایون     42و  41نگرش حاکم بر مواد 

تواند بوه عنووان   خصوص معیار کاها اساسی رقابت به دلیل مزایای قابل توجه آن  می

اگرچه ایون معیوار    راهبردی قابل قبول مبنایی برای اصالحات بعدی باشد. با این وجود 

رویکردی قابل دفاع دارد  اما در اصالح مقررات موجود اقتباس مطلق از خواسوتگاه آن   

نتایجی خوشایند را در پی نخواهد داشت. از ایون رو  بوه منظوور ارائوه مبنوایی کارآمود       

 پیشنهادهای زیر در خصوص آن ضروری خواهد بود:

 هوا و  های منسصربه فورد تملوک  بایوته است که در اعمال این معیار به ویژگی

 ها توجه شود.خصوصیات متفاوت آن نوبت به ادغام

از این رو ضروری است که شورای رقابت این معیار را متناسب با ساختار داخلوی  

تعدیل کند. به طوری که کارکرد اصلی آن جریوانی منطبوق بوا     ها و کارکرد طبیعی تملک

 ها به خود گیرد.اقتضائات درونی تملک
  ارائوه شوود. تعبیوری کوه      (وریبهوره )الزم است که تعبیری دیگر از مطلوبیت

 کنندگان  حقوق سایر اعضاش بازار را هم مد نظر قرار دهد. ضمن حمایت از مصرف

تأکید بر مصرف کنندگان و تمرکز بر منافع آنان باید به م ابه توجه به حقوق سوایر  

هوا   آنکه شناسایی مصادیق مطلوب تملکاعضاش بازار صورت گیرد. با این تفویر  ضمن 

هوای قدرتمنود از آن   ای واقعی به خود خواهد گرفت  امکان استفاده ابزاری بنگواه چهره

 کاسته خواهد شد.
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