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چكيده 

 

  

ما نقش اقتصادي مديران را با انجام يك مطالعه قياسي تلفيق ها و سرمايه گذاري و ائتالف داخلي  در سطح هاي   
و مدارك مستدلي مي يابيم كه فعاليت تلفيق در طول زمان توسط صنعت دسته . صنعت و شركت بررسي  مي كنيم

را در  "ادغام كننده "و هم "توسعه دهنده "قشتلفيق ها هم ن. بندي مي شود  درحاليكه سرمايه گذاري داخلي نه
ظرفيت مازاد و تثبيت صنعت را از طريق تلفيق ها  ۱۹۸۰و  ۱۹۷۰در طول دهه ي .  صنعت ايفا  مي كنند بازسازي

سرمايه گذاري هاي غيرتلفيقي راه  حريك كرد، در حاليكه بهره برداري ظرفيت حداكثر توسعه صنعت را از طريق ت
اين پديده نظر به اينكه با چشم اندازهاي بسيار پيشرفته ، سود بخشي باال ، و ظرفيت  ۱۹۹۰دهه در .اندازي كرد 

.معكوس شد نزديك شديدترين فعاليت تلفيقي را تجربه مي كنند ، 

 

  

۱

 

مقدمه-

 

  

اين مقاله نقش اقتصادي ائتالف تلفيق ها و اكتسابات با مطالعه نيروهاي سطح شركتي  و صنعتي  كه به آنها انگيزه 
كه در آن تلفيق هاي مورد در » توسعه دهنده « نيروها را بطور گسترده به عنوان ما اين . مي دهند ، بررسي مي كند 

ادغام كننده « م سرمايه يك شركت يا صنعت اضافه مي شوند ، يا روح سرمايه گذاري داخلي مشابه هستند ، و به سها
.مي كنند ، طبقه بندي مي كنيم كه به موجب آن تلفيق ها شرايط و كاهش اساس سرمايه تسهيل » 

 

  

. اي است اضافه شده به سهام شركت از سرمايه ها از نقطه نظر حصول شركت ، تاثير دسته اول تلفيق ها يك شبكه 
و شركت ها را به پيشرفت  اوالً بخش قابل توجهي از فعاليت تلفيقي بايد با عواملي كه. مفهوم دارد  دو اين مطلب

دوماً تلفيق ها و سرمايه گذاري داخلي بايد مرتبط باشند ، زيرا روشهاي مشابهي . توسعه وا مي دارد ، توصيف شود 
از اين رو انتخاب بين سرمايه گذاري بطور .  سرمايه و ظرفيت مولد يك شركت هستند بنيانبراي اضافه كردن به 

ت مي نيروهاي وسيع صنع.داخلي و كسب  شركت ديگر به بررسي مزاياي شبكه  مرتبط متناوب  ها متالطم است 
ع كنند ، براي مثال  يك واكنش  در مقابل  يك تغيير در ساختار صنعت ، در پاسخ به توانند تلفيق ها را نيز تسري

. اين ديدگاه نسبتاً شهودي در سالهاي اخير امتياز به دست آورده است . صورت مي گيرد ) اسياس(تكان بنيادي 
بوده  تكانهاي  تكنولوژيكي و عرضه ناشي از  ۱۹۷۰مي گويد اكثر فعاليتهاي تلفيقي از اواسط دهه ) ۱۹۹۳(جنسن 

راه وي معتقد است كه تلفيق ها . باعث بيش از حد شدن ظرفيت توليدي در بسياري از صنايع شده است است كه 
اصلي برطرف كردن اين ظرفيت بيش از حد هستند ، هرچند مكانيسم هاي حاكم داخلي به غلط شركت ها را از 

عمده اي از فعاليت جابجايي استناد مي كنند كه بخش )۱۹۹۶(ميشل و لهرين . خود دور مي كنند » كوچك كردن «


