سرمایهی انحصاری

المللیشدن

بین
مکچسنی و آر  .جمیل جونا
اثر مشترک جان بلیمی فاستر ،رابرت دبلیو 

ترجمهی :پویان کبیری(قسمتپنجم،ششموهفتم)



یادداشت مترجم:
شمارهی  ،2به تاریخ ژوئن  2122منتشرگردیده است .از آن جا که

دورهی، 63

مجلهی مانتلی ریویو )بررسی ماهانه(،

این مقاله اخیرَن در
جهانیشدن" اثر پال سوئیزی و" مالی

بارهی
شدهی پیشین با عناوین " بیش وکم در 

مقالهی ترجمه

این مطلب مکمل و در پیوند با دو
عالقهمند به

خوانندهگان فارسی زبان

میباشد ،لذا به ترجمه ونشر آن اقدام نمودیم .باشد که برای
شدن انباشت" از جان بلیمی فاستر 
مجلهی مانتلی ریویوو و اسوتاد

نگارندهگان آن :جان بلیمی فاستر( )John Bellamy Fosterسردبیر

اینگونه مباحث ،مفید واقع شود.

هنگار ،فعال سیاسی و استاد ارتباطات
مکچسنی( )Robert W. McChesnetنویسنده ،روزنام 
جامعهشناسی دانشگاه اورگان ،رابرت دبلیو 

میباشند.
جامعهشناسیدر دانشگاه اورگان 

در دانشگاه ایلینویز و آر .جمیل جونا ( )R. Jamil Jonnaنامزد دکترای

یتهای
شرکتهای بیشتر و بیشتری با تکیهی کمتر بر روی مالکیت مستقیم انحصاری و سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،فعال 

هر چه 
آنها
غیراستراتژیک خود را بیرونی میسازند ،بئاتریس آپپای ( )Beatrice Appayاقتصاددان سیاسی فرانسوی استدالل میکند که ":
هم چنان به حفظ و تداوم سطح باالئی از کنترل از طریق قراردادهای جانبی یا زیرمجموعههای خود ادامه میدهند" .با این حال ،این

گرایش در تعریف استاندارد شرکتهای چندملیتی که براساس سرمایه گذاری مستقیم خارجی است و نافی شکل غیرمستقیم کنترل
شرکتهائیمانندنایکواپل ( Nike and

هامیزند.


باشد،نمایاننیستوبههمینخاطرماسکیبرمیزانواقعیقدرتاینشرکت

می
گذاریمستقیمخارجیشان،بهدرستیبه


نظرازفقداننسبیسرمایه

صرف
یبهچیندادهاند)

()Appleکهتولیداتخودرابهصورتجانب
هایبینالمللیخویشواِعمالکنترلاستراتژیکبر


کهمیزانسودبسیارباالئیراازطریقفعالیت
عنوانشرکتهایچندملیتیانحصاری-

دیدهمیشوند .

شانبهدستمیآورند-


خطوطعرضه

مضافن این که ،بسیاری از این شرکتها با سطح باالئی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،مانند جنرال الکتریک ،خود از اصلیترین
پیمانکاران فرعی بینالمللی هستند .درعین حال ،جنرال الکتریک برای تهیهی قطعات الکترونیکی خود به شدت متکی به فلکسترانیک

چینیمیباشد .یکیازخصوصیاتدنیایقراردادهایجانبیایناستکهیک

هکارفرعیسنگاپوریوکِلون()Kelon
()Flextronicsمقاطع 
کارفرعیممکناستبهطورهمزمانبرایچندینشرکتغولآسایمختلفکارکند،کهدراینرابطهبهجایرقابت،ناچاربه


مقاطعه
ترینپیمان کارانفرعیجهاندرتولیدالکترونیک،نهتنهاقطعاتجنرالالکتریک،


نوانیکیازبزرگ
بنابراینفلکسترانیک،بهع

تبانیست.

بلکه همچنین هانیول ( ،)Honeywellکامپک ( ،)Compaqپرات و ویتنی ( ،)Pratt and Whitneyنُرتل ( )Nortelو دیگران را تأمین
مینماید 91.


لیبینالمللی

موانعدرکالیگاپ

هایسیاسیواقتصادیبررویرقابتروزافزونبین المللیبودهاست،تاجائیکهرشدواقعیاقتصادجهانی


بهشکلعجیبی،تمرکزبحث

ترانحصاریتاحدزیادی،حتاازسویچپهانیز،نادیدهگرفتهشدهاست .چیزیکهدرکتغییرجهتبهسمتیکاقتصادجهانی


بیش
تبانیبین المللیراخیلیسختنمودهاست،دردرجهنخستمربوطبهپنجانسدادومانععمومیدرتفکرما

تحتتسلطالیگاپلی رقابت-
گونهپرستی
میباشد -9 :گرایش به اندیشیدن دربارهی مقوالت اقتصادی صرفن از دیدگاه ملی ،به جای دیدگاهی بینالمللی؛  -2بُت 

مینامیم؛  -4تصوری که میپندارد
"بازار" ،به استثنای تجزیه و تحلیل کردن قدرت شرکتها؛  -3چیزی که آن را "ابهام رقابت"  
یکاشتباهدستهایرایجدرسطح

،رقابتجهانیغیرقابلتوقفیرابهوجودآوردهاست؛ و -5

آوریهایارتباطیجدید


شدنوفن

مالی
کارگراندچارسردرگمیمینماید .

المللیکهرقابتبینسرمایههارابارقابتبین


بین

ایاالتمتحده_ که مدتهای مدیدی از هژمونی اقتصادی

در بحث رقابت بینالمللی در مورد هر ملت -دولتی به ویژه در مورد 
المللی،تاوقتیکهتمرکزصنعتیودرجهیانحصاردر


فرضبرایناستکهرقابتبین
بالمنازعیدراقتصادجهانیبرخورداربودهاست_ 
معروفترین نمونهی آن تضعیف الیگاپُلی مستحکم

آن کشور مورد حمله و تضعیف قرار میگیرد ،به سادهگی تداوم پیدا میکند .
آنچهکه
هایژاپنیمیباشد.بااینحال ،


یحاصلهازتهاجمخارجی،بهخصوصشرکت

خودروسازانآمریکائیدردیترویتبهعنواننتیجه
شدهایناستکهاینتضعیفبخشیازتغییرجهتبهسمتتجمعوتمرکزتولیددرسطحیبینالمللی


تربهرسمیتشناخته

غالبنکم
همانطور که کمپانیهای آمریکائی در رقابت دهههای  07و  ،07توسط ایستگاههای فرعی در صنایع مختلف سقوط کردند"،

بود" .
گاالمبوس( )Galambosدر نوشتهی "پیروزی انحصارچندجانبه" در سال  9114مشاهده نمود که "الیگاپُلی یا انحصارچندجانبهی جهانی
یاینرقابت،شکلیکهبهنظرمیرسدبهاحتمالبسیارزیادبهظهوربرسد


نظرازنتیجه

صرف
جدیدیشروعبهپدیدارشدننمود...
انحصارچندجانبهیجهانیاست 27".

ملیتی،کهدوتایآنها(جنرالموتورزوفورد)آمریکائیهستند،درحالحاضرتقریبننیمیازتولیدخودرو

درحقیقت،پنجشرکتچند
جهانرادراختیاردارند،درحالیکه97شرکتکنترل07درصدازتولیدجهانرادردستدارند .بنابرایندرحالحاضرالیگاپُلیتولید
وتمامشرکتهایاصلیآننیزدرسطحیجهانیفعالهستند 29.

خودرودرمقیاسیجهانیوجوددارد

انسداد فکری دوم ما ،تعیین رایج روابط اقتصادی از نظر نیروهای انتزاعی اقتصادی و جریان بازار و درعین حال نادیدهگرفتن نقش
یاقتصادیمیباشد.مفهومبازارآزاددرتئوریاقتصادامروزینمعنایواقعیکمیدارد،به


آسادرشکلدادنبهزمینه

هایغول

شرکت
جزاینواقعیتکهصراحتندولتراجداکردهوبهطورضمنیهمهیمالحظاتنهادهایقدرتدر درون اقتصادیعنینقشیکهتوسط

رامستثنامیکند 22.

پیکربازیمیشود


هایغول

شرکت

سوم،مانعجدیدرتفکرمانسبتبهاینموضوعر ابایستیدرابهاماتموجودپیرامونمفهومرقابتپیدانمود.اینازیکسو،معمولن
درکمیگردد.درتئوریاقتصادی،رقابتبهمفهوم

ترمحاورهای(ازجملهکسبوکار)


یبیش

درعلماقتصادوازسویدیگرازجنبه
یکازآنهانیزقدرتیبرایکنترلبازارراندارند.رقبایدیگر

کاملآنمبتنیبروجودتعدادزیادیازشرکتهایکوچکاستکه  
هیچ

بنابراین،رقابتمستقیمبینشرکتهادرحداقلیادرسطحیبسیارنازلاست.نگاهبهآن

گرچهوجوددارند،امااساسنناشناسهستند.
ازاین نقطه نظر،همانگونهکهاقتصاددانان بسیاری ،از جمله میلتونفریدمن ( ،)Milton Friedmanاشاره کردهاند ،رقابت شدیدکه
ازنظراقتصادیبهانحصارنزدیکتراستتارقابت ،امروزرقابت

اغلبمشخصهیبازارهای الیگاپلیستیک یعنیبهانحصاردرآمده است ،

تقریبنهمراهباانحصارمیباشد23.ازاینرو"،ابهامدررقابتاست" 24.


ست،بهویژه


گرایشبهسویتبانی
کهاغلببارقابتسادهاشتباهگرفتهمیشود)

قع،قرینهیدیالکتیکیچنینرقابتالیگاپلیستیکی(

دروا
جائیکه تهدید به رقابت مخرب قیمتها بین غولها مطرح میباشد .منطق این روند توسط پال باران ( )Paul Baranو پال سوئیزی
رمایهیانحصاریبهخوبیشرحدادهشدهاست :

()Paul Sweezyدرس
هاقیمتاشرا


وقتییکیازآن
کنندوهریککموبیشجایگزینمناسبیبراییکدیگرند .


تولیدمی
یکیازچندینشرکتیستکه کاال 

یمعمولشرکتغولپیکر...


نمونه
اشراکاهشمی دهد،ممکناستکهبرخیازتقاضاهایجدیدرادرنظر

میشوداگرشرکتالفقیمت
متفاوتازدیگرانمی نماید،اثرآنبالفاصلهتوسطدیگراناحساس 


اینشرکت ها نیزدرصورتیکهحاضربهرهاکردن

گرفتهشدهباشد،اماتأثیراصلیدرواقعبرایجذبمشتریانودوریآنهاازشرکتهایب،ثود خواهدبود .

حرکتاولیهیشرکتالفدرواقعبرایباالبردنسود

هایشانحتاپائینترازنرخشرکتالف،اقدامبهتالفیمیکنند.
باشند،باکاهشقیمت 

کسبخویشبهشرکتالفن
آنانجامگرفتهبود،ولینتیجه یحاصلهممکناستکلمؤسسهرادریکوضعیتبدترقراردهد ....

یسرمایهداریانحصاری


افتد،اماخصیصه

داریانحصاریامریبسیارمعمولبودوهنوزهمهرازگاهیاتفاقمی

یسرمایه

راحلاولیه
شرایطبازاربیثباتازایننوعدرم

هایبزرگباآنمیلوافرشانبهنگاهبهآینده،برنامهریزیدقیقوشرطبندیتنهابررویمسائلحتمی،نفرتانگیز


هابرایشرکت

وواضحاستکهاین
امروزنیست.
جلوگیریازچنینموقعیتهائی ،بهعنوانامریناگزیربرایانجاممنظموسودآورکسبوکار،بهاولین نگرانیودغدغهیخطمشی شرکتتبدیل

میباشند .بنابراین 
میشود .

یمصلحتسادهی  ممنوع کردن کاهش قیمتها،بهعنوانیکسالحمشروعجنگاقتصادی ،به دست میآید .طبیعتن همهی این قضایا به یکباره اتفاق


هدفبهوسیله

نیافتاده یا به عنوان تصمیمی آگاهانه رخ نداده است .این موضعگیری در برابر کاهش قیمت ها،مانندتابوهایقدرتمنددیگر،به مروررشدکردهواز دل تجربههای
تاوقتیکهاینموضوعپذیرفتهشده

رت اشناشیازاینواقعیتاستکهاینامردرخدمتبهمنافعنیروهایقدرتمندجامعهاست.
طوالنیواغلبتلخبیرونآمدهوقد 
خطرناکازتعقیبعقالنیسودحداکثر،حذفمی گردد 25.

یاعدماطمینانهای

وتحتنظرباشد،ابهامات 



با توجه به این تحلیل ،شرکتهای عمده در یک صنعت بالغ یا توسعهیافته در واقع رقبای محض یکدیگر نیستند ،بلکه ترجیحن رقبای
قیمتگذاریموردقبولواحترام"برایهمدیگرند 22.

هستندکهبهگفتهیجوزفشومپیتردرگیر"

چندجانبهای)

الیگاپلیستیکی(

یش،اقدامبهکاهشقیمتهانماید.باتوجهبهماهیتمخربچنین

هیچیکازچنینرقبائینمیتواندبدونتوقعتالفیازسویدیگررقبا

جنگ قیمتی ،همانطور که باران و سوئیزی مطرح نمودند ،تمایل به سمت تبانی در عرصهی قیمتهاست .کاهش قیمتها در صنایع
شدوشایعترینشکلآننیزرهبری

هامعمولنپشتسرهممیبا


هاتوسطشرکت

متمرکزبسیارنادراست،درحالیکهافزایشقیمت
تعیینقیمتازسویبزرگترینشرکتدرآنصنعتاست .


استدالل ما این است که با تمرکز ،مرکزیت یافتن و گسترش شرکتهای چندملیتی در مقیاسی جهانی  ،که در حال حاضر به طرز
حملی،بلکهاینکدرسطحبینالمللینیزتغییریافتهاست.بنابراین،

فزاینده ایبرتولیدجهانیحاکمیتدارد،ماهیترقابتنهفقطدرسط

سرمایهگذاریمستقیمخارجیدر

ادواردگراهام()Edward Grahamوپالکروگمن()Paul Krugmanاقتصاددانانیکهدرسال9115در
ایاالت متحدهی آمریکا نوشتند که مسیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی( ،)FDIبه میزان قابل توجهی ،به سوی تولید "رقابت انحصاری
الیگاپلستیک"است 20.

ترکهحاصلکنترلاستراتژیکبرعناصرمختلفتولیدوتوزیعمیباشد،در


هایمسلطبرایمزایایانحصاریبیش

درحالحاضرشرکت
المللینیزمقاومتمیورزند .


کههمچنیندرسطحبین
تالشهستندودرعینحالدربرابررقابتقیمتواقعینهتنهادرسطحملی،بل
آوری های ارتباطی دیجیتال جدید به شدت بر بازاررقابت به بهای

انسداد رایجچهارم در تفکر ما این تصوراستکهرشدمالی و فن
کاملنبهتوسعهوبلوغشرکتهای

شدنودیجیتالیزهشدندرواقع


امامالی
گرایشبهسمتانحصار -انحصارچندجانبهافزودهاست .
سرمایهی مالی ،شرکت مدرنراامکان پذیر ساخت و به تمرکزسرمایه به ویژهاز طریقادغام و مالکیتسرعت

عظیم مرتبط است .
راترویجمیکرد،اینکبه

یمالیانحصاریجهانی،سرمایهیمالیکهزمانیتثبیتملیقدرتاقتصادی 


ِسرمایه

دردورانکنونی
بخشید .
گسترش نقش آندر تحکیمشرکت در سطحجهانی مشغول است .عالوه بر این،خودِشرکتهای مالی بهشکل فزایندهایدر معرض
فنآوریاطالعات،کهزمانی
یابیدرمقیاسجهانیقرارگرفتهوبهبخشیازمهاجرتفراملیسرمایهتبدیلشدهاند .


تمرکزومرکزیت
هموارکنندهیبزرگباشد،خودتحتانحصارجهانیدرآمدهودرعینحالبهطورکلی روندانحصارراتقویتنموده

تصورمیشد

است 20.
جائیکهرقابتبینشرکتها-

طبقهبندی،یعنی
مانع نهائیبرایدرکگرایشبهسمتانحصارجهانیعبارتاستاز یکاشتباه سادهدر 
بارقابتبینکارگراناشتباهگرفتهمیشود21.

دروهلهیاولدرنظردارند-

موقعبحثدربارهیرقابت

همانچیزی کهاقتصاددانان 
فمحلی،منطقهایو

بااستفادهازاستراتژیتفرقهبیندازوحکومتکن،بهدنبالکسبمزایایبیشتردربازارهایکارمختل

شرکتها ،


برداریازاینواقعیتاند که  سرمایهدرسطحیجهانیدرگردشاست،درحالیکهکار-باتوجهبهترکیبیازدالئلفرهنگی،

ملیو  
بهره
کارگرانبهشکلفزایندهای بحران رقابتشغلودستمزد

دراکثرمواردچنیننمیباشد .بههمیندلیل ،

سیاسی،اقتصادیوجغرافیائی -
احساسمیکنند،و درحالیکهجهانشاهدبهقعررفتن شرایطکارومسابقهدرپائینبردندستمزدهاست،غول

درسطح جهانی را
ازگسترشمیزانسودلذتمیبَرَد  .چنینرقابتیبینکارگران،نهدربیناقتصادداناندولتیونهدرمیاناقتصاددانانرادیکال

سرمایه
مربوطمیشود.

درنظرگرفتهنمیشود،بلکهعُمدتنبهمؤسسهوتعیینشاخصقیمت

هرگزبهمعنایرقابتاقتصادی
مرتبطبامبارزهی

امریمتفاوتومتمایزازرقابتبینسرمایهها(یارقابتمناسب)استو

درتئوریمارکسیستی،رقابتبینکارگران،
قایجادارتشذخیرهیبیکارانصنعتی

میباشد .اینرقابت،شکلیازدرگیریوتضادبینکارگراناستکهتوسطسرمایهازطری
طبقاتی 
بهوجودآمدهاست.ایناستراتژیتفرقهبیندازحکومتکن،موجبادغاممازاد نیرویکارنامتجانسوحصولاطمینان ازیکمنبعثابت
وسیلهیناامنیاشتغالوتهدیدمستمرودائمبیکاری،عناصرآنرابه


کهبه
روبهارتشجهانیذخیرهیکارشده

ودرحالرشدازجذبنی
نیروئیکمترسرکشتبدیلساختهاست 37.

عالوهی"ترسحاصلهازتهدیدازدست

جامعهشناسفرانسوی"،خشونتساختاریبیکاری" ،
به

یربوردییو ()Pierre Bourdieu


برایپی
،سرمایهدار

یا،همانطورکهساموئلاینسول()Samuel Insull

دادنکار"،شرطهماهنگ کارکرد مدلاقتصادخُردفردگرایانهاست".
افسانهایآمریکا،آنرانزدیکبهیکقرنپیش ،باخلوص وصداقتمختصدورانقبلازروابطعمومی،بهاینصورتمطرحنمودکه:

تجربهی من حاکی از این است که بزرگترین کمک به بهرهوری کار ،وجود یک خط طوالنی از مردان منتظر کار پشت دروازهی

"
ورودیست" 39.

 


زیرنویسها:
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صفحهی .17
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سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایاالت
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انستیتویبینالمللیاقتصاد)9115،

متحدهیآمریکا(واشنگتندیسی:


،شمارهی،97مارچ

داری،مانتلیریویو،دورهی22


چسنی،ازدواجنامقدساینترنتباسرمایه

جانبلیمیفاسترورابرتدبلیومک
 -21
،2799صفحات9تا .37
نشرکتهابرسربازارهایمحصولوبازارهایفروشاست.رقابتبینکارگراندر

دربارهی رقابتبی

رقابتدراقتصاد،بیشتر 

 -21
سرمایهداریانحصاریفراملی"،

بازارهایکارتاحدزیادیخارجازاینمفهومنهفتهاست.دررابطهبااهمیتاینتمایز،رجوعکنیدبه"
،صفحهی 4.

اثرکاولینگ()Cowlingوساگدن()Sugden
-31نقشسیاست "تفرقهبیاندازوحکومتکن" بهمثابه یکاستراتژیکلیدی ،حاکمبراَعمالشرکتهایچندملیتیاستکهدرادامه
بهطورکاملدربخش"قانونافزایشاندازهشرکتوظهورشرکتچندملیتی"موردبحثقرارگرفتهاست .
،صفحهی10؛به

یربوردییو(،)Pierre Bourdieuاِعمالمقاومت:دربرابرظلموستمبازار(،نیویورک:انتشاراتجدید)9111،
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بهمن،شمارههای22،22،21و23
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