اﺳﻨﺎد ﺟﺪﯾﺪ اﻓﺸﺎ ﮐﺮد :ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮔﻮﮔﻞ از
ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﺮوژهای ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس ﺑﺎ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﭘﺮوژه ﺑﺮﻧﺎﻧﮑﯽ«
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﯿﺎورد .اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﻗﺪرت

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻗﺒﻀﻪ ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.

دو ﻧﺸﺮﯾﻪ  MLexو وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل اﺳﻨﺎد دادﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Project Bernankeﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﺮﺗﺮی داده

اﺳﺖ .اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﺎﺷﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ
ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ

ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪزﻋﻢ اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده ،ﭼﻮن ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری اﻃﻼع
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺮﯾﺪاران ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ در
ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ وﺟﻮد »ﭘﺮوژه ﺑﺮﻧﺎﻧﮑﯽ« را ﺗﺎﺪ

ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻧﺎﺷﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺑﺮﻧﺎﻧﮑﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۲۳۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده
و اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﮕﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ادﻋﺎی ﺗﮕﺰاس درﺑﺎره ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و آنﻫﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ را در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻗﺒﻼ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮﺗﺮی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﻧﺪارد.
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ در ﺻﺤﻨﻪ
رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ دادﮔﺎه ﺑﺎ اﺻﻞ ادﻋﺎی اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ،
ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ رﻗﺒﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

