
 
 
 
 
 

  موسي غني نژاد

  چكيده

در . هاي اقتصـادي اسـت  وري بنگاهترين عوامل افزايش بهرهرقابت يكي از مهم
هـا و روي آوردن بـه نـوآوري،    ها ناگزيرند با كـاهش هزينـه  وضعيت رقابتي، بنگاه

. ها را ارتقا بخشندمقدور كاهش داده و كيفيت آنقيمت محصوالت خود را تا حد 
در واقع، هـدف از  . پذيري در بخش بانكداري نيز از اين قاعده مستثنا نيسترقابت

قانون اساسي و باز كردن راه براي توسعه بانكـداري خصوصـي در    44تفسير اصل 
  كـه   قانون برنامه سوم توسعه عبارت بود از بهبود بخشيدن به نظام بـانكي كشـور  

  .علت دولتي و غيررقابتي بودن، وضعيت نامطلوبي پيدا كرده بودبه
هـاي آغـازين   هاي اقتصادي در سالهاي خصوصي به عرصه فعاليتورود بانك

تحول چشمگيري در عرضه خدمات متنوع  بانكي با كيفيت مناسـب   1380دهه 

يين نرخ سود هاي خصوصي با برخورداري از آزادي نسبي در تعبانك. وجود آوردبه
انـدازهاي مـردم را از   ها و نرخ تسـهيالت، توانسـتند بخـش مهمـي از پـس     سپرده

هاي غيرشفاف رهـا سـاخته و   ها و مؤسسات پرريسك غيررسمي با فعاليتصندوق

دستاوردهاي بزرگ بانكـداري  . جذب نظام بانكداري رسمي با عملكرد شفاف كنند
تـداوم و گسـترش ايـن    . فراهم آمدگيري وضعيت رقابتي خصوصي در سايه شكل

-ها بههر چه بانك. دستاوردها مستلزم تعميق هر چه بيشتر وضعيت رقابتي است

هاي خود داشته باشـند، رقابـت عمـق    عرصه فعاليتطور كلي، بسط يد بيشتري در 
خدمات بانكي  كنندگانكند و مطلوبيت بيشتري نصيب عامه مصرفبيشتري پيدا مي

هاي خصوصي در چند سال اخير، تضييقات اعمال شده بر بانكمتأسفانه . شودمي
ها و تسـهيالت و  سود سپرده ها درخصوص تعيين نرخدر جهت سلب اختيار از آن

هاي پيشـرفته بانكـداري   نظام تمامنيز ممنوعيت ارائه برخي خدمات بانكي كه در 

ن در كـل  هاي خصوصي و به تبع آپذيري در بانكدنيا مرسوم است، ميزان رقابت
واضح است كه ادامـه ايـن وضـع مغـاير بـا اهـداف       . است كاهش دادهنظام بانكي را 

است و منجر به سير قهقرايي نامطلوب در  قانون اساسي 44هاي كلي اصل سياست
  .شودنظام بانكي كشور مي


