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  چكيده
    

و به همان يافته اي   اخير، روند فزايندهةي فكري در دو دهها ييدارا هدف دستيابي به ابها  بنگاهادغام     
اگرچه حقوق رقابت موازين . ، حساسيت حقوق رقابت در كنترل مؤثر آنها نيز فزوني گرفته استاندازه

هاي اين  كند، ويژگي طور همساني اعمال مي ي فكري نيز بهها مالكيتحيطة  را در ها ادغام ركلي ناظر ب
مند، امكان ارزيابي دقيق  امظهاي خاصي است كه در چارچوبي ن مستلزم لحاظ مؤلفه اه داراييدست 

مريكا و آكوشد تا با تعمق در راهكارهاي حقوق  اين مقاله مي. پذير سازد وضعيت رقابتي آنها را امكان
يشرفت و تأثيرات آن بر نوآوري و پبپردازد ي حول حقوق فكري ها ادغام اروپا، به ابعاد خاص ةاتحادي

كه   درحاليكند؛ي يادشده را تعيين ها ادغام نهايت سرنوشت رقابتي  درتكنولوژيك را آشكار ساخته و
 ارزيابي هاي شاخصحقوقي را به سمت بازنگري هاي  نظامپيچيدگي موضوع و تحوالت روزافزون، 

 داده است، هاي بازارهاي پرتحول نوآوري و فناوري سوق  و تمركز هرچه بيشتر بر ويژگيها ادغام
 در غياب سياست رقابتي مشخص در قبال ،رهيافت كنوني نظام رقابتي ادغام در حقوق ايران

ها و ابهامات و رويكردهاي خطايي گرفتار آمده كه نيازمند اصالح  ي فكري، در بند كاستيها مالكيت
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  مقدمه. 1
ي تجاري يك بنگاه ديگر يا تلفيق شدن حداقل دو ها داراييدر رهيافتي ابتدايي، ادغام به معناي خريد 

 در تعريف ديگري، ادغام در هم آميختن دو .(Pignataro, 2015: Xi)بنگاه با يكديگر توصيف شده است 
اي كه حداقل يكي از آنها استقالل خود را طي اين فرايند  گونه  به،ه مستقل با يكديگر استيا چند بنگا

تر،  در بياني دقيق (Schade, 2014: 4). جديدي به فعاليت تجاري ادامه دهد  تأهياز دست داده و در 
ادغام در معناي عام توافقي است كه براساس آن دو يا چند بنگاه ضمن محو شخصيت خود، 

آورند يا حداقل يكي در شخصيت حقوقي ديگري جذب  وجود مي بهصيت حقوقي واحدي را شخ
ي ها سياست قانون اجراي 1 مادة 16 در حقوق ايران، ادغام در بند .)381 :1393غفاري فارساني، (شود  مي

، ها ادغامبسياري از محركة هاي اخير نيروي  در سال.  تعريف شده است1 قانون اساسي44كلي اصل 
ي هدف بوده است و در مقايسه با گذشته، ها هتالش براي تحصيل يا استفاده از دارايي فكري بنگا

 ادغام .(Bryer & Lebson, 2003: 1-2)اند   ايفا كردهها ادغاماي در جريان  ي فكري نقش برجستهها مالكيت
 يك كشور فزوني ةاالنسبودجة العاده اقتصادي دارد و گاه ارزش آن از  در چنين بازارهايي اهميت فوق

، ها ادغام آن است كه در جريان كنترل نوشتارپرسش اصلي اين  .(Trattner, 2016: 16) گيرد مي
 و معيارهاي ماهوي ها شاخص چه ها ادغامي فكري چه جايگاهي دارند و در فرايند ارزيابي ها مالكيت
؟ در يافتن پاسخي درخور به  سطح نوآوري و پيشرفت تكنولوژيك اعمال شوديمنظور ارتقا بايد به
ي فكري ها دارايي نسبت به ها ادغام، نخست به بررسي رويكرد كلي موازين رقابتي پرسشاين 
و در قسمت بعد كرده  را بررسي ها ادغامو سپس عناصر ماهوي اثرگذار در برآورد اعتبار پردازيم  مي

 فرازدر . كنيم تكنولوژيك اشاره ميوسعة تبه موارد كارايي ادغام و تبعات مثبت آن بر جريان نوآوري و 
و متعاقب پردازيم  ميي يادشده ها ادغام وضعيت رقابتي ارزيابي ربعدي به بررسي و نقد قواعد ناظر ب

 .كنيم ميارائه را آن، ابعاد موضوع را در حقوق ايران تحليل و نقد كرده و در نهايت نتايج پژوهش 

 
  ي فكريها مالكيت در زمينة ها ادغامرويكرد كلي موازين رقابتي . 2

آيد كه به تحديد رقابت از طريق ادغام  ي فكري در قامت ابزاري در ميها مالكيتگاه قدرت ناشي از 
 اروپا، مراجع رقابتي اصوالً تفاوتي ةو موازين اتحاديمريكا آدر حقوق  .(Ezrachi, 2012: 455)انجامد  مي

خاص هاي   ويژگياز هرچند ،شوند  قائل نميها ادغامساير ي فكري با ها داراييي متضمن ها ادغامميان 
كنترل تمركزات بين مقررة  در .(Hutton, 2014: 11, 34, 129)كنند  مين ي فكري نيز غفلتها دارايي
 در ،2شود مي باز 2013اروپا كه آخرين اصالحات آن به سال اتحادية ي ها ادغاممقررة  يا همان ها هبنگا

يي كه در آن بايد به ها موقعيت تصريح شده است كه يكي از 6- 4 مادة »ب«نخست، در بند ضميمة 
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نظاره نشست، هنگامي است كه هر كدام از طرفين ادغام دارايي   دقت به پيامدهاي ادغام در بازار به
در ي فكري نيز مقررات ها داراييدر ميان مصاديق مختلف  .فكري ارزشمندي در اختيار داشته باشند

هاي رقابتي حول  با وجود اين عمده مباحث و دغدغه. شود طور يكنواختي اجرا مي به  ادغامزمينة
  (Bryer & Lebson, 2003: 1-2).  دشو ختراعات و دانش فني مطرح ميا

  
  ها ادغامو عناصر ملحوظ در ارزيابي رقابتي  ها شاخص. 3
   معيار كلي ارزيابي.1. 3

به . ادغام استواسطة  بهبي، كاهش چشمگير رقابت مريكا معيار اصلي ارزياآدر حقوق ضدانحصار 
 .(Markovits, 2014: 43) شود ميديگر سخن، احتمال معقولي برود كه ادغام سبب تنزل اساسي رقابت 

 اشاره شده كه رويكرد واحد و كلي اين سند در )2010(مريكا آ» اصول راهنماي ادغام افقي «ةدر مقدم
تمركزاتي نبايد به ايجاد يا گسترش قدرت بازاري مساعدت كرده يا قبال ادغام افقي آن است كه چنين 

مريكا، وقتي ادغام موجب شود تا آقديمي ديوان عالي روية براساس . كنندمسير اعمال آن را هموار 
 از بازار را به خود اختصاص داده و تمركز زيادي در بازار رخ دهد، بايد چشمگيريبنگاهي سهم 

 اروپا معيار كلي بررسي ة در اتحادي.(Vakerics, 2015: 9-57) و غيرمشروع خواند ظاهراً آن را ضدرقابتي
ادغام، ممانعت عمده از رقابت مؤثر است؛ مقررة  2 مادة 3مخل رقابت بودن ادغام، مطابق بند 

محور اصلي سند مزبور . آن پيدايش يا تقويت موقعيت مسلط يك بنگاه باشدنتيجة خصوص اگر  به
كنندگان را از زمان پيش از وقوع   شكل گرفته است كه ادغام نبايد وضعيت مصرفحول اين ارزش

(Drexel, 2008: 305)تر كند  تمركز، وخيم
 . 

  
  هاي ملحوظ در روند ارزيابي ادغام مؤلفه. 2 . 3
   در آنها هابعاد بازار مرتبط و سهم و موقعيت بنگا. 1. 2. 3

مراجع . ي فكري استها داراييبازار مربوط به ادغام حول نخستين اقدام در فرايند ارزيابي، شناسايي 
 ,Proger & Oliver  (كنند ميرقابتي در اين تحليل، بازار محصول، بازار نوآوري و بازار فناوري را لحاظ 

ها دارد، حفظ آنچه اهميت بيشتري از كاهش مداوم قيمتي فكري ها مالكيتدر بازارهاي  .4 :2004)
ي ها فناوريهاي آنها براي انجام تحقيقات و هدايت رقابت به سمت توليد رقبا و تقويت قابليت

 در اين عرصه، مخاطرات ها هرو كاهش تنوع بنگا ازاين. آنها در بازار استاشاعة مد و كاراتر و اروز
(Davies & Lyons, 2007: 152).  همراه دارد به براي جريان رقابت  رازيادي

پس از شناسايي بازارهاي  
ي طرف ادغام بايد محاسبه شود و هرچه اين سهم افزايش يابد، احتمال ها هط، سهم بازاري بنگامرتب

ي ها هبراي تخمين سهم بازاري بنگا. آنكه ادغام متضمن پيامدهاي ضدرقابتي باشد، بيشتر خواهد شد
عنوان  وه، به بلكه به ظرفيت توليد بالق،تنها به ميزان فروش آنها نوآوري و فناوري، نهعرصة فعال در 
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رو توجه دقيق به تعداد و كيفيت اموال  ازاين. شود شاخصي معتبر براي تعيين سهم بازاري تكيه مي
يك بازارهاي   را در هرها هديگر اينكه بايد سهم بنگا. فكري، بايستگي چشمگيري در اين مرحله دارد

اختراعات ساده حوزة ويژه در  هاين مهم بانجام اگرچه ؛ كرددست دارايي فكري لحاظ  باالدست و پايين
  .(Anderman, 2007: 526-527) نيست

 در بازار را كه حاصل ابتكار و رقابت در توليد ها هبنگامراجع رقابتي موقعيت آتي احتمالي  
جنبة بيني تحوالت بازار در آينده  هرچند پيش. كنند لحاظ مينسل بعد است نيز نوآورانة محصوالت 

بيني متعارف  مريكا پيشآكميسيون فدرال تجارت ، (Drexel, 2008: 300) فرضي و تخميني دارد
 هدف دستيابي به دارايي ااگر ادغامي ب(Cortes, 2002: 388).  داند  كافي ميراوضعيت بازار نوآوري 

مربوطه واجد قدرت بازاري هستند، حقوق حيطة  در ها هكه بنگا  درحالي،گيرد فكري شكل مي
نفوذ در بازار،  خواهد داد؛ براي مثال ادغام ميان دارندگان عالئم تجاري ذيضدانحصار واكنش نشان 

 (احتماالً نوعي قدرت بازاري براي آنها به ارمغان آورد كه از نظر حقوق رقابت مطلوب نيست

(Ghidini, 2010: 227).  ي فكري در تلفيق با ساير عوامل، گاه موقعيت مسلطي را ها داراييدستيابي به
تري را  مراتب لطمات سنگين تواند به مي آورد كه در قياس با افزايش معمول قدرت بازاري، پديد مي

(Dabbah & Lasok, 2008: 12)كند  معطوف جريان رقابت 
 .  

ي فكري در ها مالكيتبازارهاي مربوط به : هاي بازار را نيز بايد از عناصر اثرگذار دانست ويژگي
ي جديدي كه در ها فناوري و ابتكارات و اند ثبات ا و تا حدودي بي بسيار پوي،مقايسه با ساير بازارها

 :Drexel, 2008 (كشند  را به چالش ميها هزاري بنگاشوند، قدرت با روندي دائمي و پرشتاب عرضه مي

 براي تعيين قدرت بازاري قاطعي معيار ، در حال تغيير استكه مدام سهام بازاري نتيجه  در.)289
  (Malinauskaite, 2011: 140). شود  نميمحسوب 

  
  ميزان تمركز در بازار و رقابت طرفين ادغام با يكديگر. 2. 2. 3

يي با قدرت بازاري باالست كه ها ه حقوق ضدانحصار پيشگيري از ايجاد يا گسترش بنگاةدغدغ
اشاره ام  ادغةاين وضعيت به تأثيرات يكجانب. ندشرايط رقابت برخوردارتنهايي از توان اثرگذاري بر  به

 با ساير همسوييدهد كه بدون نياز به  دارد كه شركت برآمده از ادغام را در وضعيت ممتازي قرار مي
ر اين چارچوب،  د.(Willis, 2013: 202) دهد ، جريان رقابت را به سمت مطلوبات خود سوق ميها هبنگا

 قبل از وقوع ادغام، رقباي خصوص اگر از بهبرآورد ميزان تمركز بازار مربوطه اهميت شاياني دارد؛ 
معموالً هر اقدامي از . (American Bar Association, 2007: 51)معدودي در بازار حاضر و فعال باشند

بيفزايد، از سوي حقوق رقابت با استقبال نحو چشمگيري  بهتمركز بازار درجة جمله ادغام كه بر 
  (Oinonen, 2010: 315).  شود مواجه نمي
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 كنندگي رقبا د مانع ورودي و خطر محروم ايجا.3. 2. 3

كننده از   به بازار و مخاطرات محرومها هايجاد مانع براي ورود بنگا مهم ارزيابي هاي شاخصيكي از 
و فناوري غالب را از شود  ميكه يك فناوري مهم و انقالبي به بازار عرضه  هنگامي. مجراي ادغام است
 بازار تمايل زيادي دارند كه شركت نوآور را در خود جذب ةشد تراند، فعاالن تثبي بازار به حاشيه مي

  ي رقابت، بهها همختلف و از طريق افزايش هزينهاي  شيوهيا آنكه به آورند كرده، به خدمت خود در 
ترديد به جريان نوآوري و پيشرفت تكنولوژيك لطمه  مرور زمان آن را از بازار حذف كنند؛ امري كه بي

كنندگان از  و به اين ترتيب مصرفدارد  مين تنوع كاالها، فشار رقابتي را از دوش رقبا كمتر شد. زند مي
 گذرد  آن نميكنارسادگي از  ؛ امري كه حقوق رقابت بهدشون  مدرن محروم ميثمرات نوآوري

(Trattner, 2016: 20-21, 38) . م ي رقبا از طريق ادغاها فناوريدر مواردي مراجع رقابتي به دستيابي به
و بنگاه يابد  مي مبدأ كنترل اموال يادشده تغيير ، ادغامةواسط  بهكه ؛ هنگاميدهند حساسيت نشان مي

 گيرد، تري قرار مي در موقعيت قويي مكمل يا مشابهي را در اختيار دارد، ها فناوري كه آنحاصل از 
 در ورود به بازار ها هگر بنگا دية بر انگيز،كنندگي و بازدارندگي خود  دارايي فكري با قدرت منعاحتماالً

(Kariyawasam, 2011: 327) گذارد ميتأثير نامطلوب 
 . 

  
   ادغامةكنند تأثيرات هماهنگ. 4. 2. 3

پردازند كه مبتني بر اين انگاره  نهادهاي رقابتي به برآورد اثر همسوسازي ادغام در يك بازار خاص مي
سازي ضمني اقدامات بين رقبا  حتماالً به هماهنگآورد كه ا است كه آيا ادغام موقعيتي را فراهم مي

مانند  شايان ذكر آنكه اگر عامل مهمي ة و آنها را از پيگيري راهبردهاي مستقل باز دارد؟ نكتودشمنجر 
 بر ساير عناصر توفق داشته باشد، امكان بروز رفتارهاي هماهنگ كمتر شده يا ،موانع كم ورود به بازار

   .(Gore et al., 2013: 335) اثر خواهد شد تبعات مخل رقابت آن كم
  

  ي تحقيق و توسعهها فعاليتتأثير ادغام بر . 5. 2. 3
ثير ادغام بر نوآوري أ تة مسئل، بر10 و 6 و 1هاي  بخشمريكا و در آي افقي ها ادغامدر اصول راهنماي 

.  استشدهاياني و ضرورت تعمق در تأثيرات مضر و مفيد ادغام بر جريان تحقيق و توسعه، تأكيد ش
 جديد و رقيب محصوالت موجود، در حال ةبراي مثال اگر بنگاهي در خصوص توليد كاالي فناوران

 ة سابق را براي ادامةرود كه ديگر انگيز تحقيق و توسعه باشد، پس از ادغام همواره اين احتمال مي
زيرا در صورت ، قف شودپروژه نداشته باشد يا فعاليت مذكور بنا به مصالح طرف ديگر ادغام، متو

و ميزان فروش آن را كاهش شود  مبدل ميموفقيت، كاالي جديد به رقيبي براي محصول موجود 
 منعطف بنگردديدة در چنين موقعيتي نبايد از حقوق رقابت انتظار داشت به چنين ادغامي به . دهد مي

(Trattner, 2016: 29).  تواند تأثير منفي بر  ند كه ادغام ميا اي آن گويها يافته ،ي پيشرفتهها فناوريدر بازار
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طلبد كه  دليل آنكه معموالً تحصيل بنگاه ديگر، منابع مالي گزافي مي به تحقيق و توسعه بگذارد؛ ةبودج
 يا  دهد تحقيق و توسعه را كاهشمنابع تخصيصي بهبراي جبران آن، بنگاه برآمده از ادغام بايد گاهي 

 حذف يك رقيب بالقوه ةواسط بسا به از منظري ديگر ادغام چه. قف سازدي مزبور را متوها فعاليتحتي 
كه ساير رقبا توان ورود به اين دست  از بازار، تبعات منفي معطوف جريان نوآوري كند؛ درحالي

  .(ibid: 25)  را به داليل مختلف ندارندها فعاليت
  

 ساير ملحوظات. 6. 2 . 3

بيني كند كه در اثر ادغام قيمت محصوالت حاصل از كاربرد  يشنحو متعارفي پ صالح به  اگر نهاد ذي- 
 ميان ة آنها افت كرده يا اينكه مقايسةي فكري افزايش خواهد يافت يا ميزان توليد و عرضها مالكيت

وضعيت پيش و پس از ادغام، عمالً بنگاه را در موقعيتي قرار دهد كه مشهود باشد كه به ميل خود قادر 
، مراجع رقابتي به اعالم مخل افزايش دهدتوجه، بهاي كاالها را شايان زماني ة بازاست تا يك در 

  . (American Bar Association, 2007: 51) دارندگرايش رقابت بودن ادغام 
ورود محصوالت جديد نوآورانه به بازار موجب فرض كرد ادغامي كه توان  نمي هميشه - 
 محو شدن يك محصول از بازار سببعكس ادغامي رست يا بهمسوكننده  شود، با رفاه مصرف مي
  .(Sturiale, 2014: 163-164) شود كنندگان تمام مي ، لزوماً به ضرر مصرفشود مي

وارد ممكن است در ساختار  شده در بازار با يك شركت نوآور تازه  ادغام ميان يك بنگاه تثبيت- 
ي اطالعاتي، چنين ها فناوريمحور و  ي داده ولي در بازارها، چنداني نداشته باشدراتيتأثبازار موجود 
چنين تمركزي  كه بينجامدها و اطالعات ارزشمند  تواند به دسترسي وسيع به پايگاه داده ادغامي مي

  (Trattner, 2016: 45). خوشايند حقوق رقابت نيست
  

  تبعات مخل رقابت كنندة  خنثيكارايي ادغام و عوامل . 4
  كارايي ادغامها و موارد اقسام مزيت. 1. 4

هاي اوليه نشان دهد كه ادغام ظاهراً مخل رقابت است، آنگاه نوبت به بررسي عوامل  اگر ارزيابي
رسد كه احتماالً  كننده و پيامدهاي مثبت ادغام براي فضاي رقابتي و موارد متضمن كارايي مي خنثي

نتيجه مراجع  و دركنند گين  موازنه را به سمت اعتبار ادغام سنة و كفجبرانپيامدهاي نامطلوب را 
اصول راهنماي ادغام  (Carstensen & Farme, 2008: 134). رقابتي را متقاعد به پذيرش اعتبار ادغام كنند

ي تحقيق و توسعه را در مقايسه با ها فعاليت با ي مرتبطها ادغاممريكا ذيل قسمت دهم برخي آافقي 
ي تحقيق ها فعاليتسازي  يكپارچهموجب تواند  دغام ميا. داند تري مي  واجد كارايي افزونساير موارد،

ها و  گذاري براي توليد نوآوري و ريسك سرمايهشود هاي تكراري يا موازي  و توسعه و حذف پروژه
شونده به هم  ي ادغامها ه بنگاةي تحقيق و توسعها فعاليت يا ها فناورياگر . ها را كاهش دهد هزينه
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 ,Sokol, 2011: 56; Trattner(  عملكرد مثبت ادغام بارزتر خواهد بودمربوط بوده يا مكمل هم باشند،

بند در : ي ابتكاري را تغيير دهندها فعاليتانگيزد تا راهبرد خود در  گاهي ادغام رقبا را برمي )  25 :2016
 تصريح شده است كه در اثر ادغام نوعي )2008( 1 اروپاةي افقي اتحاديها ادغام اصول راهنماي 38
 تحوالت، به ةسازد تا براي عقب نماندن از قافل شود كه آنها را ترغيب مي ر معطوف رقبا ميفشا

توانند با  دهد و آنها مي مي را افزايش ها هگاهي ادغام قدرت تكنولوژيك بنگا. نوآوري روي آورند
 Sturiale, 2014: 165; American Bar (ي فكري خود محصول جديدي توليد كنندها داراييتركيب 

(Association, 2007: 439. انتقال زمينة  از كشورهاي مختلف، ها هالمللي، ادغام بين بنگا در بعد بين
ترين   همچنين از مهم.(Malinauskaite, 2011: 18)كند يك را فراهم ميژ دانش تكنولوةفناوري و مبادل

 و تشكيل يك شركت ها ههم پيوستن بنگا راهبردها براي برخي كشورهاي در حال توسعه، تجويز به
 -Weinreich (المللي است دها در سطح تجارت بينمنظور تقويت نفوذ عالئم تجاري ملي و برن بزرگ به

 (-Zhao, 2015: 260.  
   

  شرايط استناد به موارد كارايي ادغام. 2. 4
رقابت، تبعات مخل كنندة  خنثيهاي كارايي ادغام و عوامل  طرح آثار مفيد به رقابت و استناد به جنبه

كنندگان باشد و چنين نتايجي صرفاً از ادغام  مشروط بر اين است كه در مجموع، ادغام به سود مصرف
شود كه در حقيقت بدين  مياي مبني بر اثبات و احراز آن نيز ارائه  حاصل شده و شواهد و ادله

 ل رقابت آن غلبه داردهاي مخ معناست كه در تحليل نهايي، مطلوبيت ادغام براي بازار رقابتي، بر جنبه

(Niels, et al., 2011: 373).رقابت باشد، بايد محدودكنندة نظر از اينكه ممكن است  ترديد ادغام صرف  بي
ولي بايد . بهره نگذارد كنندگان را از ثمرات نهايي ادغام بي و مصرفباشد  نتايج مطبوعي ةدربردارند

تواند لطمه به  كند، نمي ر يك بازار خاص ميكنندگان د توجه داشت منافعي كه ادغام نصيب مصرف
(Middleton, 2015: 462). آنها را در بازار ديگري توجيه سازد

كه را هاي   رقابتي تنها كارايينهادهاي 
شوند يا  انگارند؛ يعني نتايج مطلوبي كه جز از طريق ادغام حاصل نمي خاص ادغام باشند مشروع مي
اگر  . (Blair & Sokol, 2014: 461) فضاي رقابتي را كمتر محدود سازد،ها ادغام در مقايسه با ساير شيوه

شكل بگيرد، دليل در تحقق كارايي، دستيابي به دارايي فكري نقش محوري داشته باشد و ادغام به اين 
 شايد از ها دارايي زيرا دسترسي به اين ،شايد بتوان با قاطعيت بيشتري بر مشروعيت ادغام پاي فشرد

  .(FTC & DOJ, 2006: 51)پذير نباشد  سادگي امكان گر بهمجاري دي
  
  
  

                                                            
1. Guidelines on the assessment of non-horizontal mergers 18/10/2008 
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 تحليل و نقد ابعاد ارزيابي رقابتي ادغام . 5

  كنونيروية نگرشي به عناصر اثرگذار در . 1. 5
  ها ادغامنقش نوآوري و پيشرفت تكنولوژيك در ارزيابي نهايي . 1. 1. 5

 ديرپا كه ة از اين فرضيها ادغام كنترل مشي كلي ي فكري، خطها داراييحيطة مريكا در آدر حقوق 
شود، به تحليل  افزايش قدرت بازاري يا تمركز به احتمال زياد به تبعات ضدرقابتي منجر مي

كند، تغيير رويه داده و در اين ميان، نقش   مي بيني  آثار رقابتي را لحاظ و پيشة كه هميتر پيچيده
(Leslie, 2011: 448). نوآوري برجستگي خاصي يافته است

متولي به اروپا اتحادية ن كنوني يمواز  
دهد تا به ارزيابي اثر ادغام بر نوآوري بپردازد و تبعات منفي ناشي از كاهش ابتكارات  مياجازه  رقابت

 .(Trattner, 2016: 32-36)را در رديف اهميت و تبعات منفي افزايش قيمت يا كاهش توليد قرار دهد
سختي  با توجه به. ها پيروي دقيق از اين راهبرد را دشوار ساخته است دگياي پيچي ولي در عمل، پاره

 تعداد فعاالن در بازار و ة صرفاً به محاسبنهاد رقابتياي موارد،  تخمين سهم آتي بازار نوآوري، در پاره
برآورد قدرت بازاري فعلي آنها بسنده كرده است؛ همچنين ارزيابي دقيق جايگاه واقعي و ارزش 

  ,Anderman(ستامورد غفلت واقع شده اغلب ي درگير در ادغام، ها هي فكري در تملك بنگاها يداراي

(2007: 527
ها در فرايند ارزيابي ادغام تا چه  اكنون نيز دقيقاً مشخص نيست كه سهم هر كدام از مؤلفه.  

م بوده و خصوص اينكه دقيقاً چه تبعاتي خاص ادغا عالوه ضوابط دقيق و روشني در به. استحد 
مختصر «در  .(Trattner, 2016: 33) ، ارائه نشده استكردتوان كارايي ادغام را احراز و تأييد  چگونه مي

صورت غيررسمي از سوي  بهكه » خصوص كنترل ادغام و نوآوري اروپا دراتحادية مشي  خط
نواقص و  منتشر شده است، كوشش شده كه تا حدودي اين 2016 اروپا در سال ةكميسيون اتحادي
ي رقيب باشد، ها هدارد كه وقتي ادغام ميان بنگا ار ميظهو براي مثال سند مزبور اشود ابهامات برطرف 

نظر از سهم بازاري آنها كه مبتني بر ميزان فروش  شونده صرف ي ادغامها ه بنگاةهاي نوآوران ظرفيت
  .شود مياست، عنصر اساسي در روند بررسي مشروعيت اقدام محسوب 

  
   قيمتي و توليديهاي مؤلفه كارايي پويا با ةموازن. 2. 1. 5

 ولي در عين حال، سطح نوآوري را ،احتمال دارد ادغام به افزايش قيمت يا كاهش توليد منجر شود
مدت قيمتي و توليدي با پيامدهاي ابتكاري است  دشواري در جمع ميان تأثيرات منفي كوتاه. ارتقا دهد

مريكا، آ اروپا و ةدر حقوق رقابت اتحادي. كند هاي مثبت خود را آشكار مي در بلندمدت نشانهاغلب كه 
تر از تبعات ضدرقابتي افزايش  راز يا حتي در برخي رويكردهاي جديد، پراهميتتلطمه به نوآوري هم

مريكا و آنظران معتقدند كه در اصول راهنماي  شود؛ ولي صاحب قيمت يا كاهش توليد قلمداد مي
حل و راهبرد قاطع و روشني براي مواجهه با اين مسئله و  اروپا، راهاتحادية جديد مشي  خطهمچنين 
(Schoening, et al., 2016, html). بر ديگري تدارك ديده نشده استها موقعيتيك از اين  ترجيح هر

 به  
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 گذاري براي  بزرگ، محرك نوآوري هستند و منابع مالي آنها امكان سرمايههاي شركت، باور برخي 
 بايد ،ي كمك كندها هگيري چنين بنگا رو اگر ادغام به شكل ازاين. كند ميهاي تحقيقاتي را فراهم  پروژه

(Schwalbe & Zimmer, 2009: 20-1). در هر حال در برابر آن نرمش رقابتي نشان داد
اين  در اما 

 در عمل، ولياست، نوآوري محركة ادغام گاه مانع يا موتور . ، ترديد جدي وجود داردخصوص
كلي به اثبات نرسيده است؛ هرچند احتمال دارد در يك قاعدة عنوان يك  كدام از اين فرضيات به هيچ

واقع مشكلي كه بر سر   در(Drexl, 2008: 290-92).اي را احراز كرد صنعت خاص بتوان چنين رابطه
مدت شايد تأثير قاطع و  اهاثبات كارايي فناورانه ادغام قرار دارد اين است كه معموالً ادغام در كوت

بيني موفقيت ابتكارات  سريعي بر روي روند به ثمر رسيدن ابداعات نداشته باشد و همچنين اينكه پيش
                آن اظهار نظر كرددر موردتوان  در بازار، چندان تابع معيارهاي عيني نبوده و با قاطعيت نمي

) (Schoening, et al., 2016, html.  
 

   موجود و لزوم بازنگري در آنهاهاي شاخص عدم كفايت .2. 5
   ها هضرورت همگامي با تحوالت و تغيير ديدگا. 1. 2. 5

برانگيز اين است كه آيا قواعد حقوق رقابت كه اساساً براي سيستم سنتي  يك پرسش مهم و چالش
 تحوالت ةدر سايگذار كه  هتوليد و توزيع تدارك ديده شده است، قابليت آن را دارد تا در بازارهاي روب

 اروپا تأكيد شده ةمشي اتحادي  معضالت رقابتي باشد؟ در مختصر خطة، گشايندندا مستمر تكنولوژيك
 ة توسعةاست كه در بازارهاي فناوري پيشرفته، آنچه از قيمت و توليد اهميت بيشتري دارد، مسئل

وري ضرورتي  اي افزايش بهره و توجه به نوآوري براست خدمات نوين ةمحصوالت جديد و ارائ
ي پيشرفته، معيارهاي موجود ارزيابي ها فناوريانكارناپذير دارد؛ با وجود اين در مواجهه با بازارهاي 

 ماهوي بازنگري و معيارهاي هاي شاخصكننده نباشند و نياز است كه  تنهايي تعيين ادغام، شايد به
در مرزهاي سنتي بماند؛ براي مثال در حال مفهوم قدرت بازاري نبايد محصور . جديد تعريف شود

سازي آنها بسيار  هايي كه شبيه ها و پايگاه داده حاضر در اختيار داشتن و كنترل حجم عظيمي از داده
اي بر قدرت بازاري   نشانهةمثاب عنوان يك مانع جدي براي ورود به بازار و به بر است، به دشوار يا هزينه

تواند در تعريف و ترسيم حدود بازار محصول مرتبط  نوآوري مي (Trattner, 2016: 46). شود شناخته مي
تر از بازارهاي با رقابت ايستا  ، بازار محصوالت مرتبط بايد وسيعرشتابپدر صنايع . نيز نقش ايفا كند

شده در بازار با  ي تثبيتها ه همچنين ادغام ميان بنگا(Schoening, et al., 2016: html). تعريف شود
. تواند بر جريان رقابت اثر سوء بگذارد مياغلب  جديد، ةي پيشرفتها فناوريدارندة  نوپاي هاي كتشر

البته اثبات آن در زماني كه شركت نوآور هنوز موفقيت تجاري حاصل نكرده است، قدري دشوار 
ند و مانع  را در خود جذب كنها شركتتوانند با بهايي گزاف اين  ي غالب موجود ميها هبنگا. نمايد مي

اي بر  ؛ بنابراين مراجع رقابتي بايد اين مبالغ هنگفت پرداختي را قرينهدشونجدي رقابت عملي ايجاد 
 اصلي راهبرد رقابتي آنها بر ةدر صنايعي كه سوي (Trattner, 2016: 23). ضدرقابتي بودن ادغام تلقي كنند
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ايد از نفس جريان رقابت و موقعيت فته است تا رقابت در قيمت، بري جديد قرار گها فناوري ةتوسع
 ،اروپا معموالً تخمين قدرت بازارياتحادية اگرچه در  (Drexl, 2008: 297). رقبا حمايت خاص شود

 ارزيابي از تحليل رقابت ايستا و بررسي هاي شاخص آغاز ارزيابي بوده است، با وجود اين ةنقط
هاي نوآوري تغيير جهت داده  بخشي به انگيزه وم بر اهميت رقابت پويا و لزوم تداپافشاريها به  قيمت

جاي تمركز بر تعريف بازار، به شناخت رفتار بازار و تعمق در مفهوم ضرر رقابتي روي  بهها  و تحليل
 و چگونگي تعامل يا ها ادغامدر حقيقت بايد اصالحات و بازنگري اساسي در نوع نگرش به . اند آورده

تأثيرات بر اين نبايد  افزون. ردهاي تكنولوژيك صورت گيردااستاندتقابل آنها با نوآوري و بهبود 
طور كلي ناديده گرفت و همان حدود  افكند به  كه گاه ابهاماتي بر آن سايه مي رابلندمدت نوآوري

ديگر اينكه وضعيت . گيري قرار داد تخميني متعارف را در برآورد پيامدهاي مخل رقابت، مبناي تصميم
ي پيشرفته بايد مورد توجه مراجع ها فناوريهاي بازار   ويژگيةايي پويا و همچنين همكنوني و آتي كار

هاي   نسبتاً جديد رقابت، نيازمند روشة نيست كه شيوپذير زيرا كتمان،  باشدها ادغامرقابتي در ارزيابي 
 بگيرندجديد ارزيابي است و مالحظات غيرقيمتي بايد نقش اصلي و محوري را در اين ميان بر عهده 

(Trattner, 2016: 24, 49-50).  
  

  نگري در هر ادغام خاص  ضرورت ژرف.2. 2. 5
 ،نوآوريجريان مريكا آمده است كه برآورد دقيق تأثير ادغام بر آ اصول راهنماي ادغام افقي 38بند در 

و نه هاي اقتصادي   نه نظريهودچار ابهاماتي بوده و بستگي زيادي به شرايط و عناصر مربوطه دارد 
 در خصوص نوع پيوند بين ادغام و رقابت به دست روشنعلي رابطة كدام، يك  هاي تجربي هيچ يافته
 اروپا بيشتر بر ةباور برخي سابقاً كميسيون اتحادي  به. (Lindsay & Berridge, 2012: 308-309)  دهند نمي

 اما اكنون ،يابد ا توليد كاهش ميرود ي ها باال مي كرد كه آيا در اثر ادغام قيمت اين مسئله تمركز مي
 ة در گسترها ادغام.  بر جريان نوآوري معطوف شده استها هبيشترين دغدغه بر تحليل نتايج رفتار بنگا

 و محصوالتي كه عمر رقابتي كوتاهي دارند، در مقايسه با صنايعي كه ها فناوريصنايع پيشرفته و با 
  . (Drexl, 2008: 309) استر به ضرر رقابت انگاشته شده طور سنتي كمت اند، به  ثبات شدهةوارد مرحل

 اندكي ميان بزرگي بنگاه يا تمركز شديد و ةدهند كه رابط مطالعاتي تا حدودي قديمي نشان مي
 تحقيق و توسعه، ةگذاري هنگفت در زمين حقيقت سرمايه در. افزايش كارايي پوياي ادغام وجود دارد

. شود بيشتر يك راهبرد بنيادين تجاري است كه تنها در صورت ضرورت، براي مقابله با رقبا اتخاذ مي
اغلب با توجه به اينكه نوآوري در مراحل ابتدايي خود مخاطرات زيادي در بر دارد، بنگاه مسلط 

 اينكه لزوماً منابع خود را صرف انحصاري خود در بازار سود جويد تا دهد تا از موقعيت شبه ترجيح مي
 بين قدرت بازاري و نوآوري همچنان محل ةبه اين ترتيب رابط. ي پژوهشي ابتكاري كندها فعاليت

(Malinauskaite, 2011: 75) بحث و كشمكش خواهد بود
 .  
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 سنتي كلي اين بوده است كه تعداد رقباي بيشتر، بهتر از رقباي كمتر بوده و وجود سهم ةفرضي
اين فرضيات . تر از تمركز آن در تعداد معدودي بنگاه است ري اندك در كنترل چند بنگاه، مطلوببازا

نمايد و رقابت   قيمت و ميزان توليد باشد، تا حدود زيادي صحيح مية رقابتي مسئلةتا وقتي دغدغ
و به ت اسكنندگان  به نفع مصرفاغلب يي كه قدرت چنداني در بازار ندارند، ها هبيشتر ميان بنگا
آيد، اين  ي فكري به ميان ميها مالكيتكه پاي نوآوري و  اما هنگامي. شود ها منجر مي كاهش قيمت

دهند و هيچ تحقيق نظري، تجربي و ميداني وجود ندارد  اصول قطعيت خود را تا حدودي از دست مي
مصلحت و به شود  ميكه با اطمينان نتيجه بگيرد كه تشديد رقابت به ابتكار بيشتر منجر 

تر است؛ يا اينكه اگر ادغام، سطح رقابت را كاهش دهد، به فرايند ابداعات نيز  كنندگان نزديك مصرف
طور كلي  توان از اين ادعا دفاع كرد؛ ولي به البته اگر ادغام به انحصار ختم شود، مي. سازد لطمه وارد مي

به بيان . كردل خاص هر ادغام بررسي صورت مستقل و با تعمق در اوضاع و احوا اين پيامدها را بايد به
 بلكه هر پرونده بايد در پرتو شرايط و اوضاع ،اي كلي در اين زمينه قابل تصور نيست تر، قاعده روشن

(Sturiale, 2014: 610, 620-621) شودوتحليل  و احوال خاص خود، تجزيه
 .  

  
  ي فكريها مالكيتي متضمن ها ادغام در زمينةديدگاه حقوق ايران . 6
  ها ادغام موارد كلي ممنوعيت .1. 6

 در« تصريح شده كه اگر 1در بند : ي ممنوع ذكر شده استها ادغاما مصاديق .ك.س.ا. ق48 مادةدر 
قانون در اين  .است، ادغام ممنوع »شود اعمال 45 مادة در مذكور اعمال آن ةنتيج در يا ادغام جريان

هاي متقلبانه اتفاق   كه با توسل به برخي رويه راي خصمانه يا ناخواستهها ادغامبخش خواسته است 
 خدمت يا كاال قيمت ادغام، ةنتيج در گاه هر«ا .ك.س.ا. ق48 مادة 2وفق بند . اعتبار بخواند بي، افتد مي
به اين ترتيب اگر در پي ادغام شاهد افزايش . ، ادغام مشروعيت ندارد»يابد افزايش نامتعارفي طور به

نحوي كه ميان ادغام و  به زماني كوتاه پس از ادغام باشيم، ةاصله يا در يك بازقيمت غيرمتعارف بالف
شده، د يامادة 3مطابق بند .  سببي بتوان يافت، ادغام فاقد وجه رقابتي خواهد شدةافزايش قيمت رابط

 مزبور نيز اشعار ةمقرر 4بند .  ممنوع است،شود بازار در شديد تمركز ايجاد موجب ادغام گاه هر
. استاعتبار  بي ،»شود بازار در كننده كنترل شركت يا بنگاه ايجاد به منجر ادغام، گاه هر« دارد كه مي

 سهام از قسمتي يا تمام تملك طريق از ا بنگاهي است كه.ك.س.ا. ق1 ة ماد18منظور از آن مطابق بند 
شك  بي. كند كنترل مي ار ي ديگرها هبنگا اقتصادي هاي فعاليت ديگر، طرق از يا مديريت يا سرمايه يا

ي ديگر، مخل رقابت نيست و مقصود قانون از تمهيد اين مقرره ها هصرف در كنترل داشتن بنگا
برآمده از كنندة  كنترلخصوص بنگاه   يك احتمال در.) به بعد411 :1393غفاري فارساني، ( يستمشخص ن

نيست كه آن را در اي  اندازه به ،اردگفته اگرچه كنترلي نسبي در بازار د ادغام اين است كه بنگاه پيش
با وجود اين چنين شركتي با استفاده از قدرت بازاري و در اختيار داشتن . جايگاه بنگاه مسلط قرار دهد
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 بروز رفتارهاي هماهنگ را در بازار فراهم كند كه مطلوب حقوق ةتواند زمين ابزارهاي كنترلي مي
  . رقابت نيست

ي ها ادغاما مغفول مانده است، مصداق بارز .ك.س.ا. ق48 ةماد مهمي كه حسب ظاهر در ةنكت
با اينكه دقيقاً چنين . انجامد گيري يا تقويت بنگاه مسلط مي ممنوعه، يعني ادغامي است كه به شكل

 ممنوعيت چنين ،)419 :همان(كند   تطبيق پيدا نمي48 مادة ةيك از بندهاي چهارگان وضعيتي با هيچ
كننده  كه قانون ادغامي را كه به تشكيل شركت كنترل هنگامي: قابل استنباط استادغامي از برخي مواد 

همچنين .  شركت مسلط را نيز برتابدةطريق اولي نبايد ادغام ايجادكنند  كند، به شود، منع مي منجر مي
به اين . شود، مطلق است لحن قانون در خصوص موقعيتي كه ادغام به تمركز شديد در بازار منجر مي

رتيب قانون ادغامي را كه حتي بدون ايجاد بنگاه مسلط به تمركز شديد در بازار مساعدت كند، ت
گيري بنگاه مسلط  انگارد؛ پس به قياس اولويت، ادغامي را كه به تمركز شديد و شكل نامشروع مي

  . شود، به هيچ روي نخواهد پذيرفت منتهي مي
  

  منظور دستيابي به دانش فني  ادغام به.2. 6
 از جز فني دانش به ها هبنگا دسترسي كه مواردي دارد در ا تصريح مي.ك.س.ا.ق 48 مادة 1 ةبصرت

. است ادغام مجاز شود،منجر مذكور  مادة 4 و 3 بندهاي به ادغام هرچند نباشد، پذير امكان ادغام طريق
عنوان دليل موجهي   به افزايش كارايي پوياةدهد تا به مسئل هاي طرف ادغام اجازه مي اين تبصره به بنگاه

كه بخشي از تبعات احتمالي مخل رقابت ادغام را كه ناشي از ايجاد تمركز شديد در بازار يا 
مقرره بر اين قيد . و در حقيقت بر آنها اولويت پيدا كندكند كننده است، جبران  گيري بنگاه كنترل شكل

 صرفاً از مجراي ادغام ،به تعبير ديگر. تأكيد دارد كه حصول اين نتيجه جز از طريق ادغام ميسر نباشد
گيري از فناوري  قرارداد ليسانس، امكان بهرهمانند دستيابي به دانش فني ميسر باشد و از طرق ديگري 

 در معناي دقيق خود، يعني اطالعات را فني دانش قانون كه رسد نمي نظر  به. وجود نداشته باشد
 با ادغام طريق از بنگاهي كه داند مي موقعيتي به ناظر را آن اًظاهر و كار برده باشد به ابداعي محرمانة
 مدارهاي طرح صنعتي، طرح اختراع، جمله از آن يها فناوري به دستيابي درصدد ديگر، شركتي

 به صنعتي، يها مالكيت دست اين به دستيابي با برآمده تا خالقانه افزارها و اسرار تجاري نرم يكپارچه،
 گسترة در توان نمي را تجاري عالئم مانندبا وجود اين مواردي . شود لينا اييكار از باالتري سطح

عنوان يك دارايي فكري ارزشمند تا  هاي تجاري به كه نشان درحالي داد؛ جاي فني دانش مفهومي
 هستند؛ ها ادغام ةي فكري در گسترها مالكيتحدود زيادي تابع قواعد رقابتي حاكم بر ساير مصاديق 

و اين حكم را قابل تسري به دارد  نظر ها فناوري به نفس دستيابي به 48 مادة 1تبصرة  ولي ظاهراً
 ديگر تبيين مفهوم ةمسئل. داند  محصوالت با استفاده از عالئم تجاري نميةسازي و عرض  تجاريةمرحل

شده ي فكري يادها داراييشود كه بنگاه طرف ادغام خود مالك  دستيابي است كه هم شامل مواردي مي
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برداري از آنها را در اختيار دارد   بهرهةليسانس يا فرانشيز، اجازمانند است يا آنكه از طريق قراردادهايي 
البته امكان دستيابي به دانش فني اين مورد اخير . گيرد كه پس از ادغام، در كنترل بنگاه جديد قرار مي

نترل فناوري، حق فسخ براي امتيازدهنده در گرو آن است كه در قرارداد اوليه در صورت تغيير مبادي ك
  .بيني نشده باشد پيش

ي ها مالكيتبا وجود اهميت راهبردي دانش فني، در موقعيتي كه در جريان ادغام و دستيابي به 
همچنين در تقابل . هاي تجاري غيرمنصفانه بروز يابد، ادغام را بايد فاقد اعتبار انگاشت صنعتي، رويه

كنندگان، قانون جانب دومي را گرفته است؛ چراكه  مدت از مصرف حمايت كوتاهكارايي پويا با مزيت 
، از حكم ممنوعيت شود ولي به افزايش قيمت محصول منتهي ،اگر ادغام تنها راه پيشرفت فني باشد

باشد كه  البته منظور قانون، افزايش قيمت همان محصولي مي.  رهايي نخواهد يافت48 مادة 2فقرة 
اگر ادغام موجب پيشرفت فني بايد گفت با اتكا به ظاهر ماده . شده است  توليد ميپيش از ادغام

 آنها شود، قيمت اين محصول ةشونده و در نتيجه توليد محصول جديدي از ناحي ي ادغامها هبنگا
 پرسش قابل طرح .)421 ،414: 1393غفاري فارساني،  (تخصصاً خارج از قلمرو موضوع اين ماده است

 افزايش قيمت كاالها پس از ادغام است يا آنكه شامل افزايش راست كه آيا ماده تنها ناظر بديگر اين 
شود؟ ممكن است اظهار شود كه با توجه به  برداري نيز مي ميزان حق امتياز قراردادهاي مجوز بهره

ر مضيق  قابل استنباط است، موارد ممنوعيت را بايد تفسي48 مادة جواز ادغام كه از صدر ةاصل اولي
 مذكور دانست؛ اما با عنايت به اينكه اساساً در لحن مادة 2 بند ةكرد و اين موقعيت را خارج از گستر

ي فكري ديده ها مالكيتا جز در موارد خاصي، نشاني از توجه به .ك.س.ا.كلي مواد فصل نهم ق
 اين شد كه  منع و مالك مشترك ميان دو موقعيت، بايد قائل برةشود و با تعمق در فلسف نمي

 عوض قرارداد ليسانس يا  غيرمتعارف و ناموجهكه پس از ادغام بنگاه دست به افزايش درصورتي
  .فرانشيز بزند، ادغام نامشروع خواهد بود

 براي .خورد كه تبيين آنها مستلزم دقت نظر است در اين ماده ابهامات ديگري نيز به چشم مي
ي به توليد محصول فناورانه نداشته باشد و به همين دليل بهاي نمونه اگر پس از ادغام بنگاه ديگر تمايل

رسد جز در موارد استثنايي  نظر مي ، تكليف چيست؟ بهافزايش يابدمحصوالت موجود در بازار 
 كرد و اگر بنگاه حاصله از ادغام راهبرد تجاري  ملزمتوان هيچ بنگاهي را به توليد كااليي خاص نمي

توان به اين بهانه، ادغام را نامشروع  كاالي مزبور ببيند، نمي) نه كاهش توليدو (خود را در عدم توليد 
پرسش ديگر اين است كه اگر محصول سابق با كاربرد دانش فني، ارتقا يافته و عملكرد فني آن . خواند

رز معتبر پنداشت؟ هرچند ترسيم م توان ادغام را تر عرضه شود، آيا مي بهبود يابد ولي با بهايي افزون
 با عنايت به ،ميان محصوالت سابق از كاالي جديدي كه چنين خصوصياتي دارد، گاه دشوار است

 عدم مشروعيت را تعميم داد و بايد به قدر متيقن كه باال رفتن قيمت ة، نبايد دامنها ادغاماصل جواز 
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قاً همان توان دقي زيرا محصول بهبوديافته را نمي، همان محصول پس از ادغام است، بسنده كرد
   .كردمحصول سابق تلقي 

نظر  طور كلي اولويتي كه قانون به مالحظات قيمتي نسبت به كارايي پويا داده است، قابل انتقاد به به
م در مسير آن هاي آهسته قد با گام بنيان كه كشورمان نيز اخيراً  زيرا در اقتصادهاي دانش،رسد مي

مدت افزايش قيمت بيشتر نباشد،  كوتاهاغلب ز آثار  است، اهميت پيشرفت تكنولوژيك اگر اگذاشته
عالوه بايد توجه داشت كه  به. اي جانب مالحظات قيمتي را گرفت كمتر نيست و نبايد در هر موازنه

كنندگان را از ثمرات  مدار، مصرف ي فناوريها هادغام در بلندمدت ضمن تشديد رقابت ميان بنگا
مند خواهد كرد و قضاوت عجوالنه  تر بهره هتر و بهاي ارزان محصوالت نوآورانه و با كيفيت بةعرض

موضوع حائز اهميت ديگر . يي با مصالح تكنولوژيك همخواني نداردها ادغام سرنوشت چنين در زمينة
آنكه معلوم نيست چرا اگر ادغام متضمن دستيابي به دانش فني، تمركز شديدي در بازار ايجاد كند، در 

كه نسبت به اين مسئله با عنايت به فضاي خاص  توان كرد؟ درحالي يهر حال تعرضي به آن نم
ويژه در قلمرو رقابتي ايران كه نقش نهادهاي  هايي وجود دارد؛ به تكنولوژيك و نوآوري حساسيت

شود، پوشيده نيست كه در حالت تمركز شديد در  اثر بوده و جدي گرفته نمي نظارتي كمرنگ و كم
بسا در چنين  ت ضدرقابتي بر كارايي پويا پيشي بگيرد، منتفي نيست و چهبازار، احتمال آنكه تبعا

الشعاع مضرات ناشي از تمركز رقابت قرار   سطح نوآوري و پيشرفت تكنولوژيك تحتيبازاري ارتقا
ولي واقعيت آن است كه . گيرد و نبايد در چنين شرايطي يكسره بر مشروعيت ادغام صحه گذاشت

گفته اختياري به شوراي رقابت براي برآورد پيامدهاي مثبت و   پيشمادة 1ة تبصرگراي  رويكرد مطلق
 در مذكوربر موارد  افزون. دهد يي را نميها ادغاممنفي و مقابله با تبعات ضدرقابتي احتمالي چنين 

گونه دسترسي به هر نوع دانش فني مطلوب انگاشته شده است و گويي  ، هر48 مادة 1تبصرة رهيافت 
كنند؛ ولي نبايد از خاطر  يي به رشد فضاي رقابتي تكنولوژيك مساعدت ميها ادغامل چنين در هر حا

كننده  آمده از طريق ادغام، جايگزين يا شبيه فناوري بنگاه جذب دست بهبرد كه امكان دارد دانش فني 
ي ساير رقبا باشد كه پس از ادغام، بنگاه مذكور قصد حبس آنها يا حذف رقباي بالقوه و ايجاد مانع برا

  . دارد نگاه مصون ، تا جايگاه بازاريش را از گزند فشارهاي رقابتي احتماليپروراند در سر ميرا 
  

  ي فكريها داراييي متضمن ها ادغام رتحليل و نقد رويكرد موازين رقابتي ناظر ب. 3. 6
اما . داند ري ميي فكها دارايي كاالها، خدمات و ةا اصوالً قواعد واحدي را حاكم بر حوز.ك.س.ا.ق

ها و ابهامات و رويكردهاي   نيست كه نوع نگرش موازين قانوني مملو از نواقص، كاستيپوشيده
بخشي از آنها در مبحث پيشين اشاره شد و در ادامه به ذكر باقي موارد به خالف قاعده است كه 

  : پردازيم مي
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، شاهد يك معيار ماهوي كلي در اروپااتحادية مريكا و آهاي پيشرو همانند   برخالف روش نظام- 
هاي   كه برگرفته از سياست رقابتي منسجم و پويا باشد، نيستيم و رهيافتها ادغامخصوص ممنوعيت 

 تصويري قابل قبول از ةكنند تواند ترسيم كنند، نمي يك از مصلحتي خاص پيروي مي اي كه هر پراكنده
اي حساس و  ي فكري كه حيطهها مالكيتلمرو ويژه در ق ي مخل رقابت باشد؛ بهها ادغام موارد ةهم

 بررسي  شوراي رقابتشايان ذكر است .پراهميت بوده و نيازمند دورانديشي رقابتي خاصي است
ابهامات موجود خصوص  دري اقتصادي را در دست دارد و اميد است كه ها هدستورالعمل ادغام بنگا

   .انديشي كند چارهدر اين زمينه 
آنچه ظاهراً از . شود  در قانون مالحظه نميها ادغامحيطة ري از فناوري در  تفكيك بازار نوآو- 

منظور توليد محصوالت بهبوديافته يا جديد است؛  منظر قانون اهميت دارد، صرفاً دستيابي به فناوري به
 و واگذاري آنها از طريق ها فناوريسازي  تحقيق و توسعه اگر از تجاريمرحلة كه اهميت  درحالي
گيري قانون، عنصر نوآوري و  به اين ترتيب در جهت. تر نباشد، كمتر نيست ادهاي مربوطه افزونقرارد
  .ي فكري، مغفول مانده استها داراييآيندة ي تحقيق و توسعه و ها فعاليت بر ها ادغامتأثير 
 و ، لزوم اتكا به برخي عناصرها ادغام موضوع حائز اهميت بسيار هنگام ارزيابي وضعيت رقابتي - 

ويژه در قلمرو  كه در حقوق رقابت ايران توجه شايسته و كاملي بهاست  دقيق و روشن هاي شاخص
 . ي فكري به آنها نشده استها دارايي

ا يك معيار كلي ساده و غيرمنعطف براي ايجاد موازنه بين .ك.س.ا. ق48 مادة 1 تبصرة صرفاً در - 
 رهنمودهاي كلي و ةلي هيچ نشاني حتي از ارائو، بيني شده است  پيشها ادغامتبعات مفيد و مضر 

شود كه با لحاظ جملگي تبعات  نگر ديده نمي جانبه، منعطف و ژرف ابتدايي براي انجام تحليلي همه
يا بگيرد ي فكري، جانب كارايي ادغام را ها مالكيتهاي  خصوص اولويت مدت و بلندمدت و به كوتاه

  . نهايت بر عدم مشروعيت آن صحه گذارددر ت، با احراز غلبه داشتن پيامدهاي مخل رقاب
 موجود، به سمت هاي شاخص اروپا با توجه به عدم كارايي كامل ةمريكا و اتحاديآ حقوق - 

 ة موجود ارزيابي ادغام در حوزهاي شاخصتعريف معيارهاي ماهوي جديد و بازنگري در 
ويژة معقوليت كه در آن مقتضيات  قاعدةاند و بر مبناي يك خوانش مدرن از  ي فكري رفتهها مالكيت
 ها ادغامند، درصدد سنجش وضعيت مشروعيت ا ي فكري برجستهها دارايي ري ناظر بها ادغام
اما ناگفته هويداست كه موضع حقوق رقابت ايران تا چه اندازه از اين راهكارهاي مدرن دور . اند برآمده

  .برد ها، از نواقص و ابهامات زيادي رنج مي  كنوني و حتي سابق اين نظامةبوده و در مقايسه با روي
  

  گيري نتيجه. 7
شمار   بهها ادغامي فكري و ضرورت حمايت از آنها، بخش جدانشدني فرايند ارزيابي ها دارايياهميت 

ي فكري نيز قابل اعمال است، ها مالكيت ة حوزدر زمينة ها ادغامآيد و اگرچه قواعد عام كنترل  مي
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ها و كاركردهاي خاصي دارند كه اجراي موازين عام  ي فكري ويژگيها داراييكه توان انكار كرد  نمي
  . شود اي منجر نمي به نتايج شايستهادغام 

 ، كارايي شود و از سوي ديگرينخست اينكه ادغام سبب ارتقا: در قلمرو ادغام با دو حد مواجهيم
انگر تعارض سنتي ميان اين دو محتمل است كه محدودكننده يا مانع رقابت باشد كه در واقع نماي

گيري در خصوص  تصميم. مطلوب است كه نفس كارايي اهميت بيشتري دارد يا نفس رقابت
نگر در ابعاد مفيد و   ژرفكاوشيدر بازارهاي رقابتي ابعاد مختلفي دارد كه در گرو  ها ادغامسرنوشت 
يي تخصيصي، توليدي و پويا،  كارازوايايهمة هرچند پوشيده نيست كه توجه به . استزيانبار آن 

 اقتصادي حاصل از تبعاتهمچنين پيچيدگي . سازد روند برآورد اعتبار ادغام را بسيار دشوار مي
بيني صريح اينكه چه  شود؛ پيش  ادغام ميفرجامقاطع درخصوص نتيجة  مانع از نيل به ،ها ادغام

يافته عات ضدرقابتي احتماالً مجال بروز تحوالتي در آينده در اثر ادغام در بازار رخ خواهد داد؛ چه تب
  . اي نيست كنند، امر ساده اي اعتبار ادغام را تقويت مي هايي پوياي بالقوه و چه كارايي

ي فكري كه در حقوق آمريكا و ها مالكيتي متضمن ها ادغاممعيارهاي ارزيابي و نظارت بر 
 اثرگذاري ة، در پرتو توجه خاص به نحوهاي زيادي با يكديگر دارند  اروپا همگرايي و شباهتةاتحادي

 در بازار، ها فناوري ة تكنولوژيك و اشاعيهاي ارتقا ي تحقيق و توسعه و ضرورتها فعاليتادغام بر 
.  داردها ادغامنگر، سعي در تعيين تكليف  و در هر پرونده در رهيافتي جامعاست طور كلي منعطف  به

ي حول ها ادغامهاي موجود در سيستم كنترل و ارزيابي  ستيها با پي بردن به اشكاالت و كا اين نظام
 نوآوري و ضرورت ةبخشي به نيازهاي حوز  و اولويتها شاخصزتعريف ي فكري، به باها دارايي
اين . زا بكاهند ها و موارد ابهام پيچيدگيحجم اند تا از  پرداختههاي مرتبط در بازار  رقابت نفسحفظ

سازد كه به اين موضوع  كارامدي خود را در شرايطي بهتر نمايان ميرهيافت نسبتاً جديد اهميت و 
قيمت مسئلة توجه داشته باشيم كه در بازارهاي مرتبط با حقوق فكري، رقابت اصلي كمتر معطوف 

  .كنند  نقش ممتازتري در اين گستره ايفا مي،ها فناوري و كيفيت كاالها و صيخصابوده و 
 تدارك ديده ها ادغامو شاخص جامعي براي برآورد مشروعيت در حقوق ايران هيچ معيار دقيق 

 در گرو تمركز بيشتر بر مالحظات غيرقيمتي و لحاظ ها ادغاممدي اكه بررسي كار نشده است، درحالي
ي فكري و كاركرد و كيفيت اموال فكري موضوع ادغام، عنايت به قلمرو بازار ها داراييماهيت خاص 

هاي آن، تخمين سهم بازاري فعلي و  ه به پويايي بازار و تغيير سريع مؤلفهنوآوري و بازار فناوري، توج
، مشابهت و ها هتر بودن نقش قدرت بازاري بنگا هاي نوآوري، كمرنگ ي فعال در حوزهها هآتي بنگا

ي طرف ادغام، ميزان تمركز در بازار، نقش ها ه بنگاةوسيل به يا كاالهاي توليدشده ها فناوريجايگزيني 
هاي تكنولوژيك، ميزان بروز رفتارهاي انحصارگرايانه يا   در عرصهها هم در همسوسازي بنگاادغا

بر اين، توجه به  افزون. پايه و اساسي استي ها فناوريكننده در وضعيت دسترسي به  حذف
 تحقيق و توسعه و توليد كاالهاي موجود ياي ها فعاليت، تأثير ادغام بر ها ه بنگاةهاي نوآوران ظرفيت
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گيري   و فرايند انتقال فناوري به داخل كشور و شكلها هجديد، كاركرد ادغام در بازسازي اقتصادي بنگا
المللي نيز بايد در برآورد وضعيت رقابتي ادغام مطمح  يي با توان رقابت در سطح بازارهاي بينها هبنگا

 قضاياي ة آنها در هم عناصر و دخيل دانستنةشايان ذكر است نگرش يكسان به هم. نظر قرار گيرد
ادغام شايد ضروري نباشد و با كندوكاو در شرايط بازار و موقعيت رقبا بايد كليت تأثير ادغام بر فرايند 

البته توقع اينكه نظام حقوق رقابتي ايران خود را همپاي تحوالت مربوط به ادغام در . رقابت را سنجيد
كننده دارد،  آنچه در اين فرايند نقش تعيين. رسد ظر مين بينانه به فكري كند، غيرواقعي ها داراييحوزة 

شده و با لحاظ اوضاع و  اي منعطف و در پرتو استانداردهاي از پيش تعيين تحليل ابعاد ادغام به شيوه
 تكنولوژيك است ة اثرگذاري ادغام بر جريان نوآوري و توسعةاحوال خاص هر قضيه و مداقه در نحو

كنندگان و  ايي و حصول اطمينان از اينكه ادغام در مجموع به سود مصرفو تنها در صورت احراز كار
امري كه فارغ از ضرورت . ي فكري است، بايد به تأييد اعتبار آن پرداختها مالكيت ةمصالح حوز

است ه ادغام ةهاي قانون در زمين تقويت قدرت اثرگذاري شوراي رقابت، مستلزم اصالح برخي نگرش
برند؛ امري  شده در اين عرصه رنج مي و گاه كاركردي مغاير با مقاصد تثبيتكه از رويكردي سطحي 

هاي نوآوري و فناوري و عدم عنايت به كاركردهاي ار بازركه ناشي از فقدان سياست رقابتي ناظر ب
. ي فكري بگذاردها داراييعرصة تواند بر  اي است كه چنين اقداماتي مي ادغام و تأثير عميقي و گسترده

 بر ضرورت ايجاد بستر الزم براي تحول تكنولوژيك در كشور  و همچنين  جانبه همهجه به تأكيد با تو
بنيان در اقتصاد ايران كه احتمال ادغام هرچه بيشتر آنها با  ي دانشها هبرجسته شدن تدريجي نقش بنگا

ر  داتي از اين دست موضوعتدارك راهكارهايي براينزديك بعيد نيست، آيندة يكديگر در 
است ضروري  ،در حال بررسي در شوراي رقابت است فعالًكه ي اقتصادي ها هدستورالعمل ادغام بنگا

و پيشرفت تكنولوژيك، تدارك بستر حقوقي ها  توسعة نوآوريهنگ ابخشي به ضرب براي شتاببايد  و
  .هاي مرتبط را جدي گرفت م ادغارناظر ب
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