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ی ه دربارهکپیوستند ی قوانین ضدتراست درباره یدادستان به تفحص 74، 9102اکتبر  در

شان هم این بود که به ادعای دادستان نیویورک جریان بود و نگرانی بوک درفیس

فیت رو کرده است. کیهکنندگان را با مخاطره روبه مصرفبوک اطلاعات مربوط بفیس»

. اندکی «رفته و بهای بازاریابی هم افزایش یافته است کنندگان به قهقراانتخاب مصرف

یابی گوگل های بازاری فعالیتدیگری دربارهدولتی البته تفحص  هم تر در همین سالپیش

ی رهبادریی درحال تفحص صورت گرفته است. درسطح دولت فدرال، مسئولان قضا

تجاری دولت فدرال هم تفحص  ونبوک و گوگل هستند درحالی که کمیسیفیس

 بوک و آمازون را آغاز کرده است. فیس یدرباره

ات اطلاع یبازار از مقوله های تکنولوژیک درقدرت این کمپانی یدربارهنگرانی 

ت گونه اطلاعات نادرسچهشده است و شامل این میشود که  ترخصوصی مردم بسی بیش

ها در تر شدن قدرت این کمپانیکنند. بیشکمک می پراکنانهنفرت اندهند و به سخنمی

 های دیگر توجه زیادی برانگیخته است. صنایع و شاخه در بازار

های بزرگ هستند. براساس این شرکت یبسیاری از بازارها در امریکا در سلطه

ی تجارت الکترونیک د آمازون برکرمنتشر  بازارهای باز یمؤسسه 9102آمارهایی که در 

دلار بود )که معادل  میلیارد 59522معادل  9102کامل دارد که حجم این بازار در  یسلطه

(. اندروید شرکت گوگل و آی او اس استفروشی دراقتصاد امریکا ده درصد کل خرده

 بخش کنترل دارند. در درتلفن دستی را  عاملهای بازار سیستم %22شرکت اپل هم 

فروشی و مراکز فروش را در های عمدهدرصد کل کلوپ 49 مارتوالفروشی، خرده

درصد درکنترل هوم  20کنترل دارد. در بخش فروش ابزارهای لازم برای تعمیر مسکن هم 

درصد  74هم  CVSبخش بازار برای دارو هم واگرینز و کمپانی  دپو و شرکت لو است. در

 درکنترل دارند.  بازار را

ز بازارهای ا بزرگیالمللی و سهم های بینپیکر فعالیتهای غولبسیاری از این بنگاه

کر پیهای غولبنگاه ی آن استهجهانی که تحرک سرمایه مشخص دارند. در همرا  جهانی
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 د و تنهاهای شان اهمیتی ندارپیوند با فعالیت ها درفراملیتی هستند. محل دفتر مرکزی آن

 جهانی برای بذرهای کشاورزی است. بازار یشان مدیریت مقررات و مسائل مالیاتوظیفه

ایر پیکر است. کمپانی بسه شرکت غول یهاست که در سلطهو مواد شیمیایی الان مدت

 9102شرکت امریکایی مونسانتو را خرید. داو دو پوند که تا  9102از آلمان که در 

که یک  - مواد شیمیایی درجهان بود و کمپانی سینجنتاای ترین شرکت چند شاخهبزرگ

نی نووارتیس یع -پیکر دیگرهای کشاورزی دو بنگاه غولشرکت سوییسی است که بخش

ده سال گذشته خریداری کرده است و درحال حاضر هم در مالکیت یک  طیو زنیکا را 

دهای نشرکت دولتی چینی است. حتی در بخش تولیدات صنعتی که شاهد وجود بر

ها دهد بسیاری از این برندکنندگان حق انتخاب میبه مصرف ظاهراًمختلف هستیم که 

 -توانند همزمان در مالکیت یک بنگاه باشند. برای نمونه، شرکت انهوسرباش اینبومی

امریکایی، برزیلی،  یآبجو یاز ادغام چندین تولیدکننده 9112است که در  هلدینگی

درصد کل بازار آبجو درامریکا را درکنترل دارد  70شد و الان  انگلیسی و بلژیکی ایجاد

 برند مختلف آبجوست. 55و مالک 

داری نظامی است که در کنترل انحصارها قرار که سرمایههاست پذیرفته شده مدت

گذشته بسیار شدت گرفته است.  یدارد. ولی فرایند انحصارسازی در یک دهه

امریکا  درصد از صنایع موجود در 45ند که در بیش از دههای موجود نشان میپژوهش

ی هعرضشان را هایی که سهامکمپانی یتمرکز بازارها افزایش یافته ومتوسط اندازه

چنین ها همسو سه برابر شده است. پژوهشبه این 0221 یدهه از اواسطکنند می عمومی

 ایمد تمرکز بازارها بودههایی که در آن شاهدهد که میزان سودآوری شرکتنشان می

 - ده استتر شهایی که سودآوری شان بیشافزایش یافته است. بسیاری از این کمپانی

، فروشیخرده هایدر بخش عمدتاً - ایمها اشاره کردهتر به آنهایی که پیشازجمله نام

 رب ای کهسلطه ینتیجه فروشی اقتصاد فعالیت دارند. درنقل و عمدهواطلاعات، حمل

ولید خود ت یاز هزینه یاشان را افزایش بدهند هایتوانند قیمتها میبازارها دارند این بنگاه
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سودشان  یگونه حاشیهها چهای به دست بدهیم که این بنگاهبکاهند. پیش از این که نمونه

تصاد قدهند باید به تغییراتی که اتفاق افتاده و امکان افزایش انحصارات در ارا افزایش می

 امریکا را تسهیل کرده اشاره کنیم. 

 

 شدنیعامل اصلی افزایش موج انحصار

ت است. اجرای دلبخواهی یؤرصنایع قابل یدر همه 1هاتملیکها و افزایش تعداد ادغام

ون دهد. قانرا توضیح می شدنزیادی این فرایند انحصاری تا حدودتراست قوانین ضد

های پس از آن به دهه یب شد و دیگر قوانینی که درتصو 0221ضدتراست شرمن که در 

و  که باعث کاهش رقابترا « تجارت یمحدودکننده»تصویب رسیدند هرگونه فعالیت 

. ودبقانونی اعلام کرده غیر شودبازارها و کاهش تجارت بین ایالتی می تمرکز قدرت در

 شتوح اشاره داوضتصویب شد برای مثال به 0207تون که در یاقانون ضدتراست کل

چنین این قانون هم بازارها بشود غیرقانونی است. در درتر ادغامی که باعث تمرکز بیش

این دو  0221ی دهه. تا بودممنوع شده  شرکتبیش از یک  یعضویت در هیئت مدیره

زایش اف تا حد زیادی دقوانین دیگر که برای نظارت تنظیم شده بودنبرخی قانون و 

، وزارت 0221ی دههصاد امریکا را سد کرده بودند. با این وصف، پس از انحصارات در اقت

کار هها بدر کنترل گرفتن بنگاهوای برای ارزیابی ادغام تازه چارچوب کاملاً دادگستری

ر این بهای کوچک و کارآفرینی، آمدهای ادغام بر بنگاهپی جای تمرکز برگرفت. به

رفاه »و  «کارآیی»تر شدن موجب بیشیق کاهش بها از طرکه آیا ادغام  شدتمرکز موضوع 

تنها  شودنمودار پایین مشاهده می شود یا خیر. ولی همان طور که درمی« کنندگانمصرف

ها تملیکبود که موج جدید ادغام و  0221ی دههاواسط  در« رونق اقتصاد جدید»پس از 

اوج  از و سه برابرشد ها تقریباًتملیکها و گذشته، تعداد ادغام یطول دو دهه آغاز شد. در

 داران درتر سهامهم پیشی گرفت. فشارهای بیش 0241و  0271 هایدههها در ادغام

                                                      
1 Mergers and acquisitions  
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بازار  الایب هاییابیپایین و ارزش یشدت مالی شده بود در کنار نرخ بهرهاقتصادی که به

ین هم طی. تر این گسترش شدها موجب رشد بیشتملیکها و ادغام سهام درپیوند با

 تملیکو ها در ادغام مقررات مشوق بنگاه یکنندهمسئولان تنظیم یمداخلهمدت، عدم

عالی هم کشیده  یوانبه د 9117ای که در ها کاست. نمونهکه از میزان رقابتشد تر بیش

 «ی تی اند تیا»اش با رقیب اش تلفنی ین برای اشتراک شبکهیزاشد، یعنی امتناع بنگاه ور

ی داد أیزن راعالی به اتفاق آرا به نفع ور یوانن بیان این تغییر موضع رسمی است. دبهتری

ر که بیانگ« نظام بازارآزاد استای از بخش عمده»درواقع « اشقدرت انحصاری»که حفظ 

 تر خواهد بود. بیش« نوآوریانگیزه برای »اش هم است و نتیجه« فراست تجاری»

 8159-5891 درامریکای شمالی، هاتملیکها و و ارزش ادغام شمار

 
 

 و قدرت انحصاری اربار انحصار خریدآمدهای مرگپی

بعضی  کننده متمرکز شد، درقیمت و رفاه مصرف برتر همین که قوانین ضدتراست بیش

تر شد. معنیانحصارات هرچه بی کردن، کنترل نظارتی برجهانی سبببه عمدتاً و از صنایع 
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 یواردات ارزان و امکان تولید در کشورهایی که هزینه به یدسترسگذشته  یدهه دو طی

های بزرگ بتوانند بهای محصولات برای پایین است باعث شد تا بنگاه شانتولید

مارت ن والپیکری چوهای غولویژه بنگاهدارند. بهنسبت پایین نگهکنندگان را بهمصرف

 ررا د خود یهاوانستند خواستهکنند درعمل تفروشی فعالیت میکه در بخش خرده

درواقع  - دنکنکنندگان تحمیل عرضه قیمتی که حاضر به پرداخت آن هستند بر یحوزه

 یاندک شماردر میان  یاریا عنوان خریدکنند )عمل می یبه صورت یک خریدار انحصار

 ییعنی یکفروش محصولات ) یبازارها در و همین طور به عنوان انحصارگر (از خریداران

 هستند(. شماریدر میان اندک

ت. مشاهده اسویژه در بازار کار قابلانحصارگر به قدرت خریدار رابآمدهای مرگپی

بازارهای محلی برای کار  ترین کارفرما درفروشی آمازون بزرگمارت و عمدهوال چون

ین و یا یبا درآمد پا کار شتوان به پذیربا مهارت پایین هستند کارگران این مناطق را می

ی ناورفصنایع با  ها بدیل دیگری ندارند. درثبات مجبور کرد چون آنقراردادهای بیه ب

ان را اجبار قانونی که کارگر یعنی – رقابتتکیه دارد، قرارداد عدمماهر بالا هم که برکار 

ای خش عمدهبدر واقع  -داردبنگاه رقیب بازمی از پیوستن به کاربرای مدتی پس از ترک 

خریدار انحصارگر همیشه با مشخصات بازار کار در امریکاست. واقعیت دارد که  از

خصوص در صنایعی که بهای سان برآورد شود. ولی بهفروش نباید یکگر انحصار

ه عنوان ی بزرگ بهاکالاهای مصرفی درآن به نسبت پایین است، قدرت انحصاری بنگاه

واردات کالاهای ارزان برای پایین نگاه داشتن  یهمان اندازهخریدار در این بازارها به

خریداران در بازارهای کار با  یکار انحصارگرانه یثر است. درحالی شیوهؤها مقیمت

 دهد که صنایعی که تمرکز بازارهای اخیر نشان میدیگر تفاوت دارد، ولی پژوهشیک

تری از درآمدها نصیب ها سهم کمآن صنایعی هستند که در زیاد است معمولاً در آن

 شود. کارگران می

ای از های افسانهتوانند قیمتمی شانصاحبانی صنایع انحصاری که درباره

دلایل خیلی قوی برای استفاده از مقررات ضدتراست وجود  کنندگان طلب کنند،مصرف
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ها بیش هستند. امریکاییخوبی ازاین نوع صنایع  یامریکا نمونه دارد. صنایع داروسازی در

 دلار 0911 حدود انهسال متوسط یهزینه –پردازند میهزینه ت دیگر برای دارو از هر مل

نسبت بالای های بهشود قیمتدنیا می یها از بقیهییامریکا تفکیک باعث که چهآن. است

عمال نظارتی ا بهای دارو ستقیم برطور مها، امریکا بهکشورداروهاست. برخلاف دیگر 

طور ها بهجهان است، دولت کند. در اروپا، که پس از امریکا دومین بازار دارو درنمی

های بهداشت دولتی در این جوامع کنند تا نظاممستقیم با سازندگان دارو مذاکره می

یمت ق نظارت بر هسازندگان دارو در امریکا ب پاسخزیادی برای داروها نپردازند.  یهزینه

 هااین است که چنین کاری قاتل ابداع و نوآوری خواهد بود و ادعای این شرکت دارو

ها به قیمت بالاتری نیاز دارند تا سود اضافی را صرف دیگران آن این است که درمقایسه با

نی ندارد. واخکنند. البته این ادعا با واقعیت همداروهای جدید  برای کشفتحقیق و توسعه 

 511دارو که جزو  یکمپانی سازنده 02نشان داده است که  اخیراً دانشگاهییک بررسی 

میلیارددلار صرف  507ده سال گذشته  طیهستند  پورزاند  ی استانداردشرکت عمده

 775تحقیق و توسعه دراین مدت تنها  یحالی که هزینه اند دربازخرید سهام خود کرده

ید را صرف بازخر خودسود  یها بخش عمدهن شرکتدلار بود. نظر به این که ای میلیارد

در  هابازدهی این شرکت در هنگفتیکنند شاهد کاهش می سهامو پرداخت سود سهام 

کار جدید اف یای که ویلیام لازونیک از مؤسسهیافتن داروهای جدید هستیم. براساس مقاله

موفقیت در ثبت  یمیزان درجه 9111ی دهه دانیم که دراقتصادی منتشرکرده است می

مورد رسیده است. علاوه  هشتاز هر  یمورد بود به یک پنجبه ازای هر  یوها که یکدار

های داروساز هم چنین درکاهش کثرت برصرف منابع برای بازخرید سهام خود، شرکت

طور اند چون بهایفای نقش کرده تملیکها و ظرفیت پژوهشی هم از طریق ادغام و ایده

 رگیر پژوهش هستند.تری دهای کمروزافزونی بنگاه

 فن همراهپراتورهای تلاتی موبایل و اسپرینت به عنوان  ،ی تی اند تیان، یزاوروجود با 

بالاست.  نسبتها بههم یکی دیگر از صنایعی است که در آن قیمتاین صنعت  ،امریکا در
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اروپا  یهیمقایسه با بسیاری از کشورهای اتحاد امریکا در ل دریموبا هایدادهاری ذگقیمت

ت به شرک چهارشرکت عمده بلکه  سهها نه تر است که در آنبرابر بیش چهار تقریباً

مربوط به  گونه صنابعگویند که چههای اقتصادی به ما مینامهفعالیت مشغول هستند. درس

ه بین توجانحصار طبیعی هستند ولی تفاوت قابل - ، مثل مخابراتالمنفعهعامخدمات 

ه شده است. درحالی کهای نظارتی اعمالسیاست ی ازناشع اروپا درواق یامریکا و اتحادیه

ی رقیب هاهای خود را به شرکتشبکه اندتاها را واداشته اروپا بنگاه یها در اتحادیهدولت

 اند درنتیجه درعمل، اینگران درامریکا چنین نکردهبراساس هزینه اجاره بدهند، نظارت

 9102اکتبر  درآمده است. در ه این بازارهاورود رقبا ب کار به صورت مانعی جدی برسر

( و بنکدر مالکیت شرکت ژاپنی سافتباطات فدرال ادغام بین اسپرینت )کمیسیون ارت

« دن رقابتتر شبیش»باعث  ( را با این ادعا کهدر مالکیت شرکت تلکام آلمانتی موبایل )

 کنند که درخالف هستند برآورد میها که با این ادغام مشود تصویب کرد. آنمی

م درازمدت ه شود و درفرصت شغلی می انهزار رفتن مدت این ادغام باعث از بینکوتاه

کند ی ایجاد میبازار»جفری استارک  ،فدرال تکمیسیارکمیسیون ارتباطا یبراساس گفته

 ،کننددارند تا بازار را بین خود تقسیم ها را ی انگیزههمهآن که  با شرکت مسلط در

«. ندنکدار با یک دیگر رقابت کنندگان پولمصرف برسرها را افزایش بدهند و تنها قیمت

رکت کنندگان باید بین دو شرسیم در امریکا مصرفنترنتی مییوقتی به خرید خدمات ا

ها از آن نترنتی است، که بسیارییکنندگان خدمات اانتخاب کنند. انتخاب اول بین عرضه

لفنی آغاز های خدمات تی تی اند تی که به عنوان شرکتاک، فرانتیر، و یعنی سنچری لین

نها ت تادهد به آنها امکان می همین اند وبه کار کرده و بعد در این فرایند خریداری شده

خدمات تلفنی به خانوارها را کنترل نمایند. البته که دومین گروه هم  یخط فیزیکی ارایه

ستند های انتقالی هبلی هستند که درواقع مالک سیمان کارایه دهندگان خدمات تلویزیو

های درگیر در بخش مخابرات به رسد که شرکتشود. به نظر میای میکه وارد هر خانه

مورد تنها با یک مورد دیگر در حال رقابت  اند که در هرای بازار را تقسیم کردهگونه

 اند. اد کردهانحصار محلی ایجهستند، به عبارت دیگر برای خود 
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آورند تری دربازارها به دست میقدرت بیش تملیکهایی که از طریق ادغام و کمپانی

ای کمتر و با کیفیت بهتر و با به تکنولوژی برتر تاشود مدعی اند که این کارها موجب می

خوانی دارد که کنندگان ارایه بدهند. این ادعا البته با روایت اقتصاد نولیبرالی همبه مصرف

ت که کارگیری تکنولوژی جدید اسهب ناگزیر یآن افزایش قدرت بنگاه در بازار نتیجه در

های انحصاری درواقع شان افزایش یابد. دراین روایت، بنگاهشود بازدهیموجب می

ها و یا یهای خویش درپیوند با نوآورهستند که یا برمبنای قابلیت« های سوپراستاربنگاه»

زنند و دراین روایت عامل اصلی ایجاد مراتب بالاتر خود دست به رقابت میبازدهی به

د شدن رقابت محدو ینتیجه انحصار تغییرات تکنولوژیک است نه این که پیدایش انحصار

 یدهه های اقتصادی در دوواقعیت توان این ادعاها را با روندب دشواردر بازارها باشد. 

 ها در امریکا بسیار بالابا وجود این که سود بنگاه 9111 یدههابتدای  گذشته تطبیق داد. از

بوده، و درکنارش شاهد کاهش  انباشت سرمایه روبرو ، اقتصاد امریکا با کاهشبوده

اری هستیم، سهم کار از تولید کاهش یافته و میزان افزایش بازدهی ذگسرمایهچشمگیر 

 ویاییپده و درنتیجه شاهد کاهش در پیشرفت تکنولوژیک و در سطح کلی هم نزولی بو

یم که در تمرکز بازارها هست بسیاراقتصاد هستیم. و این البته دوره ای است که شاهد رشد 

 اغلب صنایع امریکا اتفاق افتاده است.  در

وت فاتواند متبازارها و ایجاد انحصار در صنایع مختلف می درحالی که علل تمرکز در

به  تریطور جدیو به رد کردشان را ها و مدافعانسادگی ادعای بنگاهتوان بهباشد، می

طور هکننده و بآمدهای منفی افزایش قدرت انحصاری برای کارگران، عرضهبررسی پی

 جهان پرداخت.  یکنندگان در امریکا و بقیهکلی مصرف
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