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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة
  الدورة الرابعة عشرة

  ٢٠١٤يوليه / متوز١٠-٨جنيف، 
  جدول األعمال املؤقتمن ) أ(٣البند 

بـشأن   املشاورات واملناقشات املتعلقة باستعراضات النظـراء     
النموذجي املتعلق   قوانني وسياسات املنافسة، واستعراض القانون    

  باملنافسة، والدراسات املتصلة بأحكام جمموعة املبادئ والقواعد

  فائدة سياسات املنافسة للمستهلكني    

  كتادمذكرة مقدمة من أمانة األون    

   تنفيذيموجز    
 والسياسات املتصلة باملـستهلك     يتمثل اهلدف النهائي لكل من سياسات املنافسة        

ملستهلك كلتامهـا هتـدفان إىل      فسياسات املنافسة وسياسات ا   . تعزيز رفاه املستهلك   يف
قارب هـذا    منهما تُ  سري األسواق بفعالية وتصحيح أوجه اخللل فيها، غري أن كالً          ضمان

فسياسات املنافسة تتناول جانب العرض من السوق وهتدف إىل         . منظور خمتلف اهلدف من   
ضمان حصول املستهلكني على خيارات كافية وبتكلفة ميـسورة، يف حـني تتـصدى              
سياسات املستهلك إىل املسائل املتعلقة بالطلب وهتدف إىل متكني املستهلكني من ممارسـة          
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لتفصيل كيف ميكـن لـسياسات املنافـسة أن تفيـد           وتتناول هذه املذكرة با     
املستهلكني، من خالل إنفاذ القانون وأنشطة الدعوة، وتقدم أمثلة من شـىت الواليـات              

كما تتطرق إىل أمهية تنسيق السياسات بـني الوكـاالت املعنيـة باملنافـسة              . القضائية
ت يف احلرص علـى     وباملستهلكني والوكاالت التنظيمية، فضالً عن أمهية اتساق السياسا       

. حتقيق منافع للمستهلكني، مبا يشمل يف املرافق العامة يف مرحلة ما بعد حتريـر الـسوق               
وتتناول هذه املذكرة أيضاً تكاليف التحول إىل مقدمي خدمـة آخـرين، واملعلومـات              
املتضاربة واإلعالنات التجارية املضللة، وكيف تؤثر هذه العوامل على رفـاه املـستهلك             

  .وأخرياً، تشري املذكرة إىل السبل الكفيلة بزيادة متكني املستهلك.  معاًواملنافسة
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  مقدمة    
املـستهلك يف   والسياسات املتصلة ب  سياسات املنافسة   كل من   يتمثل اهلدف النهائي ل     -١

 إىل  انفسياسات املنافسة وسياسات محاية املستهلك كلتامهـا هتـدف        . تعزيز رفاه املستهلك  
قارب هـذا    تُ  منهما كالً بفعالية وتصحيح أوجه اإلخفاق فيها، غري أن         ألسواقاضمان سري   

فسياسات املنافسة تتناول جانب العرض من السوق وهتـدف إىل          . اهلدف من منظور خمتلف   
ضمان حصول املستهلكني على خيارات كافية وبتكلفة ميسورة، يف حني تتصدى سياسات            

 وهتدف إىل متكني املستهلكني من ممارسة خياراهتم محاية املستهلك إىل املسائل املتعلقة بالطلب
  .بفعالية

تفاعل ية  وتتناول هذه املذكرة فوائد سياسات املنافسة للمستهلكني، وتنظر يف كيف           -٢
 هلذه  يسياسات املنافسة وسياسات املستهلك فيما بينها، مسلطةً الضوء على الطابع التكامل          

. ه املستهلك، وتستعرض أمثلة يف هذا الـصدد       السياسات يف تعزيز املنافسة والنهوض برفا     
كما تتطرق املذكرة إىل السبل الكفيلة بتعزيز الفوائد اليت يناهلا املستهلكون من سياسـات              

  .)١(املنافسة، وتعرض حاالت إفرادية من دول متفرقة تثبت هذه الفوائد
الـواردة يف    بـصيغتها    مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك     وال تتضمن     -٣

وتغطي قوانني   .)٢(مذكرة األمانة بشأن سياسات محاية املستهلك واملنافسة تعريفاً للمستهلك        
محاية املستهلك عموماً األشخاص الطبيعيني يف بيئة أسرهم املعيشية، غري أن بعـضها، مثـل       
قوانني الصني واهلند والفلبني، يتسع ليشمل األشخاص الطبيعـيني يف أدوارهـم كمـالكني           

. وتركز هذه املذكرة على تعريف أضيق نطاقـاً للمـستهلك         . منفردين أو مزارعي كفاف   
فالسياسات املتصلة باملستهلك هتدف إىل النهوض بقدرات املستهلكني على اختاذ قراراهتم عن            
اطالع ومحاية مصاحلهم بالتصدي لألوضاع اليت قد تضر مبصلحتهم وباختاذ تـدابري للحـد              

الذي قد يلحق باملستهلك بأنه اخلسارة اليت يتكبدها املـستهلك مـن            وُيعّرف الضرر   . منها
إذا عمد نتيجة لتضليله إىل شراء سلع وخدمات مل يكن يـشتريها            "حيث الرفاه االقتصادي    

لوال ذلك أو إذا دفع مقابل مشترياته سعراً أعلى من السعر الذي كان سيدفعه لو كان لـه                  
  .)٣("اطالع أفضل

__________ 

املذكرة إما من مسامهات الدول األعضاء أو مـن مـصادر           اسُتمدت دراسات احلاالت املعروضة يف هذه        )١(
 .متاحة للعامة، على النحو املذكور يف احلواشي ذات الصلة

)٢( TD/B/C.I/EM/2.  
 .، باريس٥٢ جمموعة أدوات سياسات املستهلك،، ٢٠١٠منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،  )٣(
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  للمستهلكني املنافسة تسياسا فوائد  -والًأ  
هتدف سياسات املنافسة إىل جعل األسواق تسري لصاحل املـستهلكني مـن خـالل       -٤

ويتصدى إنفاذ قـوانني املنافـسة      . إنفاذ القانون وأنشطة الدعوة   : مكونيها الرئيسيني، ومها  
سوغ للممارسات املخلة باملنافسة والنامجة عن استيالء الشركات أو ممارستها قوة سوقية ال م            

هلا، مما يؤدي إىل اإلضرار مبصلحة املستهلك يف هيئة ارتفاع األسـعار واخنفـاض اجلـودة                
ويتيح إنفاذ القوانني سبل انتصاف لتاليف األوضاع اليت        . وحمدودية اخليارات ونقص االبتكار   

ذ واإلنفا. حتد من املنافسة يف األسواق، كما حيدث يف حالة االندماجات غري التنافسية املنتظرة
الفعال لقوانني املنافسة مهم ليس للمعاقبة على السلوك غري التنافسي فحسب، وإمنا لردع أي              

ويستعرض هذا الفصل الفوائد اليت حتققها سياسات       . ممارسات غري تنافسية يف املستقبل أيضاً     
املنافسة للمستهلكني من خالل دراسات إفرادية لواليات قضائية متعددة بشأن إنفاذ قـوانني            

  .نافسة وأنشطة الدعوةامل

  املنافسة قوانني إنفاذ  -ألف  
يصب إنفاذ قوانني املنافسة يف منفعة املستهلكني من خالل كشف املمارسات غـري               -٥

التنافسية واملعاقبة عليها، مبا يشمل التكتالت االحتكارية وإساءة استعمال القـوة الـسوقية             
  .اءات يف سياق املشتريات احلكوميةوعمليات االندماج غري املنضبطة والتالعب يف العط

  االحتكارية التكتالت  -١  
تضر التكتالت االحتكارية باملستهلكني جراء تثبيت األسعار واحلد من النـواتج أو              -٦

أن ) ٢٠١٤(ويالحظ كونـور    . تقاسم األسواق، ومبقدورها أن ترفع األسعار بشكل كبري       
كتالت االحتكارية خالل مجيع الفتـرات      متوسط السعر الزائد الذي تتقاضاه مجيع أنواع الت       

وإلنفاذ القوانني بفعالية ضد هذه التكتالت االحتكاريـة آثـار          . )٤( يف املائة  ٢٣الزمنية يبلغ   
مشهودة مباشرة يف بعض األحيان على صعيد خفض األسعار يف الـسوق، مثلمـا ورد يف                

ق حالة التكتل االحتكاري    مذكرة األمانة بشأن أثر التكتالت االحتكارية على الفقراء يف سيا         
لقطاع البرتين يف الربازيل، حيث اخنفضت األسعار بشكل كبري يف أعقاب احلملة اليت ُنفذت              

كما أن للتحقيقات بشأن التكتالت االحتكارية وفرض غرامـات         . )٥(أثناء سري التحقيقات  
 حيقق بالـضرورة    ومع أن اإلنفاذ الفعال ال    . عليها أثرا ردعيا على التكتالت اخلفية واحملتملة      

اخنفاضاً فورياً يف األسعار يف مجيع احلاالت، فإن القضاء على هذه التكـتالت االحتكاريـة               

__________ 

)٤( JM Connor, 2014, Price-fixing overcharges: Revised third edition, available at http://papers. 
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2400780 )  ٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢اطُلع على الرابط يف.( 

)٥( TD/B/C.I/CLP/24/Rev.1.  
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وترِد فيما يلي دراسات لثالث حاالت إفرادية . يسهم يف زيادة الكفاءة وتعزيز رفاه املستهلك
  .تثبت فوائد مالحقة التكتالت االحتكارية بالنسبة للمستهلكني

 اإلداري للدفاع االقتصادي، وهو هيئة املنافسة يف الربازيل، بفتح حتقيـق            قام اجمللس   -٧
استجابةً لشكوى قدمها صاحب خمبز تلقى هتديدات من خمابز أخرى لبيعه اخلبز بسعر أقـل               

 رياالً برازيلياً لتثبيت سعر ٦٥٠ ٠٠٠وفرضت اهليئة غرامة إمجالية قدرها . من أسعار منافسيه
 ١٨ يتشكل منها التكتل االحتكاري يف مدينة سوبرادينو، وقوامهـا           اخلبز على األطراف اليت   

واستفاد املستهلكون من هذا التحقيق على صعيد السعر واالختيار معاً،          .  شخصاً ١٩خمبزاً و 
  .)٦(حيث استعيدت املنافسة بني املخابز

، سجل مكتب املدعي العام الـوطين للـشؤون         ٢٠٠٨ديسمرب  /ويف كانون األول    -٨
دية، وهي هيئة املنافسة يف شيلي، شكوى ضد ثالث صيدليات بتهمة اختاذ إجراءات             االقتصا

 دواء من أدوية الوصفات الطبية يف الفترة بني كـانون           ٢٢٢تواطؤية أدت إىل زيادة أسعار      
 يف  ٤٨وبلغ معدل الزيادة يف أسعار املبيعات       . ٢٠٠٨أبريل  / ونيسان ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

.  مليون دوالر أمريكي يف إمجايل إيرادات الصيدليات املعنيـة         ٥٠درها  املائة، ما ميثل زيادة ق    
، مت التوصل إىل تسوية مع إحـدى الـصيدليات الـيت اعترفـت              ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان 

، حكمت حمكمة الـدفاع     ٢٠١٢يناير  /ويف كانون الثاين  . مبشاركتها يف التكتل االحتكاري   
 مليون دوالر أمريكي،    ١٩خريني بغرامة قدرها    عن املنافسة احلرة على كل من الصيدليتني األ       

استناداً إىل خطورة السلوك ومدى الضرر الذي تسببتا به، حيث مس عـدداً كـبرياً مـن                 
، أيدت احملكمة العليا قرار حمكمـة       ٢٠١٢سبتمرب  /، يف أيلول  وأخرياً. املستهلكني يف الدولة  

عت املصلحة االقتـصادية فـوق      الدفاع عن املنافسة احلرة وقالت إن الصيدليات املعنية وض        
وعقب صدور القرار، قـام اجلهـاز       . الكرامة البشرية وقدمتها على أرواح الناس وصحتهم      

الوطين حلماية املستهلك ومنظمات محاية املستهلك برفع  قضايا مدنية، ال تزال جارية، ضد              
لضرر املـايل   ويظهر هذا املثال مدى ا    . )٧(الصيدليات الثالث اليت شكلت التكتل االحتكاري     

الذي تلحقه التكتالت االحتكارية باملستهلكني، كما ُيظهر أن تدخالت هيئـات املنافـسة             
  .تستثري إجراءات إضافية من منظمات محاية املستهلكني لتصحيح الوضع القائم

كان سوق االتصاالت يف إندونيسيا، وال سيما قطاع خدمات الرسائل القـصرية،              -٩
، مل يكن   ٢٠٠٤ إىل عام    ١٩٩٩ففي الفترة من عام     . فسة فيما مضى  مثار شواغل تتعلق باملنا   

 روبيـة  ٣٥٠يتسىن إرسال الرسائل القصرية إال بواسطة مشغل وحيد بسعر ثابـت قـدره        
__________ 

 مسامهة من الربازيل إىل اجتماع املائدة املستديرة لألونكتاد بشأن فائدة سياسات املنافـسة للمـستهلكني،               )٦(
 ١٠-٨الدورة الرابعة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافـسة، جنيـف،               

 .٢٠١٤يوليه /متوز
مسامهة من شيلي إىل اجتماع املائدة املستديرة لألونكتاد بشأن فائدة سياسـات املنافـسة للمـستهلكني،           )٧(

 ١٠-٨عين بقوانني وسياسات املنافـسة، جنيـف،        الدورة الرابعة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل امل       
 .٢٠١٤يوليه /متوز
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ودخل مشغلون جـدد    . ومل يكن مثة ترابط مع شبكات املشغلني اآلخرين       . للرسالة الواحدة 
أسعارا خمتلفة للرسائل املرسلة علـى   فطرحوا ٢٠٠٧ وعام ٢٠٠٤السوق يف الفترة بني عام    

، اسـتحدث ثالثـة     ٢٠٠٧ويف عـام    . نفس الشبكة والرسائل املرسلة إىل شبكات أخرى      
  جـداً  مشغلني جدد آخرين خدمة إرسال الرسائل جمانا على نفس الشبكة وسعراً منخفضاً           

لصدد، وبعد تقدمي شكوى يف هذا ا.  روبية١٠٠للرسائل املرسلة خارج نطاق الشبكة، قدره    
خلصت جلنة الرقابة على منافسة مؤسسات األعمال، وهي هيئة املنافسة يف إندونيسيا، إىل أن 
بعض املشغلني اتفقوا على تعرفة الرسائل املرسلة خارج الشبكة يف اتفاقات التوصيل فيمـا               

 يقضي بعدم خفـض تعرفـات     ٢٠٠٨-٢٠٠٤بينهم، وأبرموا اتفاقاً لتثبيت األسعار للفترة       
 روبية للرسالة، باإلضافة إىل تعرفة مقـدم        ٢٥٠املرسلة خارج الشبكة إىل أقل من       الرسائل  
وأدانت اهليئة ستة مشغلني إلنشاء تكتل احتكاري، وقّدرت قيمة الضرر الذي أحلقه            . الشبكة

وقد أفضى تدخل اهليئة إىل اخنفاض كـبري يف         .  تريليون روبية  ٢,٨التكتل باملستهلكني مببلغ    
 روبية للرسـالة، وإىل إعـادة       ١٥٠ إىل   ١٠٠ملرسلة خارج الشبكة مبعدل     أسعار الرسائل ا  

وبدأ املشغلون يستحدثون منتجات جديدة ويتبنون اسـتراتيجيات        . املنافسة إىل هذه السوق   
 أن القرار الذي أصـدرته أدى       ٢٠١٠وأظهرت دراسة أجرهتا اهليئة يف عام       . تفيد املستهلك 

أي ( تريليون روبية    ١،٩٦ مبا يقّدر مببلغ     ٢٠٠٩-٢٠٠٧ إىل تعزيز رفاه املستهلك يف الفترة     
  .)٨()٢٠٠٩ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي إلندونيسيا يف عام ٠,٠٠٠٩ما يعادل 

  إساءة استعمال القوة السوقية   -٢  
يف األسواق الشديدة التركز، قد تسيء الشركات املهيمنة استعمال قوهتا الـسوقية              -١٠

أو / استبعاد املنافسني أو استغالل املستهلكني مبنع العـرض أو البيـع املـشروط و      عن طريق 
وتظهر دراسـة   . املتالزم، واإلغراق بالعرض لتنحية املنافسني، والتسعري االفتراسي أو املفرط        

احلالة التالية ما إلجراءات اإلنفاذ املتخذة يف حاالت إساءة استعمال مركز اهليمنة من أثر على   
  .لكنياملسته
، أجرت جلنة املنافسة يف موريشيوس حتقيقاً يف إساءة استعمال القوة           ٢٠١٠يف عام     -١١

االحتكارية من شركة مصنعة لقوالب جبنة التشيدر املطبوخة، وخلصت إىل انتهاك الشركة            
 بعرضها ختفيضات بأثر رجعي على نوع حمدد من قوالب جبنـة            ٢٠٠٧قانون املنافسة لعام    

وأجرت اللجنة تقييماً   . ة مقابل احلصول على رفوف عرض متميزة ملنتجاهتا       التشيدر املطبوخ 
ألثر تدخلها استنتجت منه أن قرارها سهل دخول صنفني جديدين من اجلبنة وعزز املنافسة              

 يف املائة يف أسعار جبنة التشيدر يف مجيع متاجر          ١٤يف هذه السوق وأّدى إىل اخنفاض بنحو        
كما قّدرت اللجنة الزيادة يف فائض املستهلك وخلصت        . قريباالتسوق الكربى مبوريشيوس ت   

__________ 

 Estimating the، ٢٠١١جامعة إندونيسيا، كلية االقتصاد، معهد البحـوث االقتـصادية واالجتماعيـة،     )٨(

impact of competition in text message service to consumer welfareمتــاح علــى الــرابط ،  :
http://www.aseancompetition.org/files/documents/content/articles_publications/94-competition-

and-welfare_1379406757.pdf)  ٢٠١٤فرباير / شباط٢٨اطلع على الرابط يف.(  
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 مليون روبية يف فترة ما بعد التدخل املمتدة         ٣٩ ماليني و  ٨إىل تراوح وفورات املستهلك بني      
  .  )٩(٢٠١١أغسطس /مايو إىل آب/من أيار

ـ                -١٢ اذ ويرد مثال آخر يف تقييم لألثر أجري لقياس الفوائد اليت جينيها املستهلك من إنف
وأثبت التقييم أن إزالة قيود الدخول إىل السوق عن         . قانون املنافسة يف قطاع التجزئة باليابان     

املخازن الكربى اليت تبيع بالتجزئة يفيد املستهلكني على صعيدي جودة اخلدمـة وخفـض              
 مثال على شكل آخر من أشكال السلوك املسيء السـتعمال  ١ويرد يف اإلطار  . )١٠(األسعار
  .سوقيةالقوة ال
  ١اإلطار 
  ربط مبيعات احلواسيب احملمولة باخلدمات التعليمية: باكستان

بعد أن فرضت جامعة باهريا على مجيع الطالب امللتحقني هبا شراء حواسيب حممولة          
تستوردها اجلامعة، أجرت جلنة املنافسة يف باكستان حتقيقاً يف األمر وقررت أن هذا السلوك              

مولة باحلصول على اخلدمات التعليمية من اجلامعة اليت هتيمن أصـالً           يربط بيع احلواسيب احمل   
وعالوة على ذلك، فإن اجلامعة بـسلوكها       . على سوق الربامج التعليمية يف منطقة إسالماباد      

هذا مل تقيد خيارات الطلبة من احلواسيب احملمولة فحسب، وإمنا مل تطلعهم أساسـا علـى                
مولة وقت تسجيلهم، وهي ممارسة متعـن يف تـشويه          شرط الشراء اإللزامي للحواسيب احمل    
وأخرياً، فإن الطلبة الذين اشتروا حواسـيب حممولـة         . املنافسة يف سوق احلواسيب احملمولة    

بترتيب يقوم على دفع أقساط حمددة شهرياً، أُجربوا على قبول قرض يبلغ معـدل فائدتـه                
خرين يف األسواق احمللية الذين      يف املائة، مما تركهم يف وضع أضعف من الطالب اآل          ١٢,٦٥

ويف أعقاب التحقيق   .  يف املائة  ٨ و صفرحيصلون على قروض تعليمية مبعدل فائدة يتراوح بني         
 ماليني روبية باكستانية إىل الطلبة الذين       ١٠الذي  أجرته اهليئة، وافقت اجلامعة على إرجاع         

الطالب احلاليني واملقبلني معـاً     وصب القرار يف منفعة     . اشتروا حواسيبهم احملمولة بالتقسيط   
  .من خالل ختفيض معدالت الفائدة ومنع اللجوء إىل هذه املمارسات التقييدية يف املستقبل

إىل اجتماع املائدة املستديرة لألونكتاد بشأن فائـدة سياسـات املنافـسة            مسامهة من باكستان      :املصدر
ومي الدويل املعـين بقـوانني وسياسـات        للمستهلكني، الدورة الرابعة عشرة لفريق اخلرباء احلك      

  .٢٠١٤يوليه / متوز١٠-٨ املنافسة، جنيف،

__________ 

 Evaluation of CMM case: IBL consumer good sales contracts with، ٢٠١١جلنة املنافسة يف موريـشيوس،   ) ٩(

retails storesلـى الـرابط  ، متاح ع :at http://www.ccm.mu/English/Documents/Investigations/INV001-

EvaluationReport-Non-Confidential.pdf) ُ٢٠١٤فرباير / شباط١٣لع على الرابط يف اط.(  
)١٠ ( T Matsuura and M Sunada, 2009, Measurement of the consumer benefit of competition in retail outlets, 

Research Institute of Economy Trade and Industry ــرابط ــى الــ ــاح علــ :  ، متــ
http://www.rieti.go.jp/en/publications/act_dp2009.html) ُ٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢لع على الرابط يف اط.(  
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.  للسلوك املسيء الستعمال القوة السوقية     ويشكل التسعري املفرط شكالً آخر ممكناً       -١٣
ونادراً ما تعمد هيئات املنافسة إىل إنفاذ قوانني املنافسة ضد الشركات املهيمنة اليت تغايل يف               

. تواجهه من صعوبات عملية يف حتديد السعر املفرط وتقييم آثار هذه املمارسات           التسعري، ملا   
. غري أن هيئيت املنافسة يف الصني وجنوب أفريقيا تناولتا قضييت تسعري مفرط يف اآلونة األخرية              

حيث فرضت هيئة املنافسة يف الصني غرامات على شركات مهيمنة لفرضها أسعارا مفرطـة             
 املستخدم يف مشاريع هياكل حتتية ضخمة وأمرت هذه الشركات ببيع           لرمال هنر غوانغدونغ  

فيما طلبت  . رمال النهر يف غضون ستة أشهر من صدور القرار بسعر أدىن من السقف احملدد             
 يف املائة من  ١٠جلنة املنافسة يف جنوب أفريقيا بدورها من حمكمة املنافسة فرض غرامة بنسبة             

يائية، ملا تتقاضاه من أسـعار مفرطـة لقـاء الـربوبيلني            عوائد شركة منتجة للمواد الكيم    
وتناولت القضيتان أسعار سـلع يـشتريها   . والبوليربوبيلني املستخدمني يف صناعة البالستيك   

غري أنه عندما تشكل السلع املبالغ يف تسعريها مـدخالت يف الـسلع             . مستهلكون جتاريون 
ؤثر يف طائفة واسعة من املنتجات، ويلحـق  االستهالكية النهائية، فإن هذا السلوك ميكن أن ي    

  . )١١(من مث الضرر باملستهلكني

  عمليات االندماج  -٣  
فاالندماج بني . يتمثل اجملال الثالث إلنفاذ قوانني املنافسة يف مراقبة عمليات االندماج   -١٤

 لذا تقوم هيئـات   . شركتني متنافستني من شأنه أن يؤثر على املنافسة يف السوق ذات الصلة           
املنافسة بتحليل اآلثار اليت قد تلحقها عمليات االندماج املقترحة على املنافسة، باالستناد إىل             
معايري تتضمن حصة الشركة من السوق بعد االندماج، والتركز السوقي، واحلـواجز الـيت              

وقـد  . تعترض الدخول إىل السوق، واالندماج الرأسي ومتايز املنتجات يف األسواق املتـأثرة         
هيئات املنافسة إىل تصحيح آثار االندماجات اليت حتد من املنافسة من خالل معاجلات             تعمد  

، على سبيل املثال، أُخطرت هيئة املنافسة يف املكـسيك          ٢٠١٢ففي عام   . هيكلية وسلوكية 
آنذاك مبقترح اندماج أبدت فيه شركة نستله عزمها على شراء الفرع املختص بإنتاج حليب              

وخلصت اهليئة إىل أن عملية االندماج املقترحة       .  بفيتزر يف املكسيك   ومغذيات الرضع لشركة  
 يف املائة يف نوعني من حليب الرضـع الـصناعي، وأن            ٧١ستؤدي إىل تركز سوقي بنسبة      

. شركة نستله ستستحوذ على ثالثة من أصل أربعة مرافق لتجهيز هذه املنتجات يف املكسيك             
ورأت .  يف املائـة   ١١,٥ و ٢,٩ بنسبة تتراوح بـني      كما قّدرت الزيادة املتوقعة يف األسعار     

كذلك أن االندماج املقترح ينطوي على آثار حمتملة خملة باملنافسة يف بلدان أمريكا الالتينيـة               
، ألن مصنع اإلنتاج التابع لشركة بفيتزر يف املكسيك يصّدر جزءاً كبرياً مـن              األخرى أيضاً 

وقررت اهليئـة   .  فرتويال البوليفارية وكولومبيا   منتجاته إىل إكوادور وبريو وشيلي ومجهورية     
وقدم الطرفان فيما بعد مقترحاً بالعالجات الكفيلة بإزالة اآلثار املخلة          . وقف صفقة االندماج  

__________ 

)١١( M Coleman et al., 2014, Australia: Excessive pricing – will antitrust authorities intervene?  متـاح ،
 http://www.mondaq.com/australia/x/289482/Cartels+Monopolies/Excessive+pricing: على الـرابط  

 ).٢٠١٤فرباير / شباط١٢لع على الرابط يف اطُ(
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 الالزمة للحفاظ على وجـود      تسوية تقضي بتصفية مجيع األصول    ومت التوصل إىل    . باملنافسة
. ق املكسيكية وحتويلها إىل طرف ثالث     فرع حليب ومغذيات الرضع لشركة بفيتزر يف السو       

  . )١٢(لية اندماج تعترب خملة باملنافسةوُيظهر هذا املثال كيف عاجلت هيئة منافسة بنجاح عم

  التالعب يف العطاءات يف سياق املشتريات احلكومية  -٤  
تعد املشتريات احلكومية جماالً هاماً آخر ينتفع فيه املستهلكون من إنفـاذ قـوانني                -١٥
 يف املائة من الناتج احمللي ٢٠ و١٣فاملشتريات احلكومية متثل ما يتراوح متوسطه بني . نافسةامل

اإلمجايل حول العامل، وتشكل بالتايل نسبة كبرية من حيث ختصيص واسـتخدام األمـوال              
وقد تساعد سياسـات املنافـسة يف ضـمان سـري            .)١٣(العامة، أي أموال دافعي الضرائب    

فالتالعـب يف العطـاءات يرفـع       . على حنو يتسم بالشفافية والتنافسية    املشتريات احلكومية   
األسعار اليت تدفعها احلكومة إىل مقدمي السلع واخلدمات، ما جيعل إنفاذ قـوانني املنافـسة               

ويقدم . ضرورة يف هذا اجملال لكشف ومنع تالعب التكتالت االحتكارية يف العطاءات العامة           
 الكبرية اليت ميكن حتقيقها جراء تطبيق إجراءات تنافـسية يف            مثاالً على االدخارات   ٢اإلطار  

  .جمال املشتريات احلكومية
  ٢اإلطار 

  االجتماعي للضمان املكسيكي للمعهد وفورات حتقق املنافسة هيئة توصيات: املكسيك

، وجود تواطؤ يف سياق املشتريات احلكوميـة  ٢٠٠٦حددت هيئة املنافسة، يف عام      
للضمان االجتماعي يف العطاءات العامة لـشراء اإلنـسولني واحملاليـل           للمعهد املكسيكي   

واملعهد هو ثالث أكرب مشترٍ حكومي يف       . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣اإللكتروليتية يف الفترة بني عامي      
. املكسيك وأكرب بائع منفرد للمستحضرات الصيدلية واإلمدادات الطبية يف أمريكا الالتينيـة           

 مليون دوالر مكسيكي    ١٥١,٧فرضت اهليئة غرامة قدرها     ،  ٢٠١٠يناير  /ويف كانون الثاين  
وبعـد تطبيـق    . على تكتل احتكاري من ستة شركات صيدلة تالعبت يف هذه العطاءات          

توصيات اهليئة، اليت مشلت جتميع املشتريات واملناقصات املعكوسة وخفض األسعار املرجعية           
 مليـار دوالر  ٤٦تـوفري قرابـة     وفتح العطاءات أمام املزودين الدوليني، متكن املعهد مـن          

  .٢٠١١ و٢٠٠٦مكسيكي يف الفترة بني عامي 
املكسيك إىل اجتماع املائدة املستديرة لألونكتاد بشأن فائـدة سياسـات املنافـسة              من مسامهة  :املصدر

للمستهلكني، الدورة الرابعة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعـين بقـوانني وسياسـات              
  ٢٠١٤يوليه / متوز١٠-٨، املنافسة، جنيف

__________ 

مسامهة من املكسيك إىل اجتماع املائدة املستديرة لألونكتاد بشأن فائدة سياسات املنافسة للمـستهلكني،               )١٢(
 ١٠-٨لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافـسة، جنيـف،            الدورة الرابعة عشرة    

 .٢٠١٤يوليه /متوز
ــصادي،     )١٣( ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــرابط  ٢٠١٣منظم ــى ال ــاح عل : ، مت

http://www.oecd.org/gov/ethics/meetingofleadingpractitionersonpublicprocurement.htm)   اطُلع على
 ).٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢ابط يف الر
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ويف مثال آخر، رصدت هيئة املنافسة يف جنوب أفريقيا مناقصات تواطؤية يف قطاع               -١٦
حيث خلـصت إىل حـدوث     .  وقامت بتسويتها  ٢٠١٣ و ٢٠١١البناء يف الفترة بني عامي      

 من عقود مـشاريع كـربى       ٣٠٠ مليارات دوالر أمريكي يف أكثر من        ٤,٦تالعب بقيمة   
ومت التوصل إىل اتفاقات تسوية مع شركات البنـاء         .  مشلت بناء ملعب وطرق    للقطاع العام، 

ويتبني من مث أن اإلنفاذ الفعـال       . )١٤( مليون دوالر أمريكي   ١٤٦وفُرضت غرامات ناهزت    
لقوانني املنافسة ومكافحة الفساد له دور حاسم يف ضمان خلو املشتريات احلكوميـة مـن               

  .فسة اليت تضر املستهلكنياملمارسات الفاسدة واملخلة باملنا

  املنافسة جمال يف الدعوة  -باء  
األنشطة "تعّرف شبكة املنافسة الدولية مفهوم الدعوة يف جمال املنافسة بأنه يشري إىل               -١٧

اليت تضطلع هبا وكاالت املنافسة هبدف تشجيع بيئة تنافسية بواسطة آليات غري إنفاذية تقوم              
ات احلكومية األخرى وإذكاء الـوعي العـام مبنـافع     بشكل رئيسي على العالقات مع اجله     

وألنشطة الدعوة إىل املنافسة أمهية حامسة خصوصاً يف املرحلة االنتقاليـة مـن              .)١٥("املنافسة
سوق احتكارية إىل سوق حمررة من خالل اخلصخصة وختفيف القيود التنظيمية يف قطاعات             

، كمقدمي اخلدمات املتمكنني، تتميز     فاجملموعات صاحبة املصلحة  . مثل االتصاالت والطاقة  
بالتنظيم اجليد ومتارس نفوذها للضغط على احلكومات من أجل تبين تدابري تقيد الدخول إىل              

وباملقابل، يصعب على املـستهلكني     . السوق واملنافسة فيها، مما قد يضر مبصلحة املستهلكني       
 أن تضخم أصوات املستهلكني لذا فإن بوسع هيئات املنافسة . تنظيم أنفسهم إليصال أصواهتم   

ووفقاً ملا ورد يف مذكرة . وتدعو إىل تبين سياسات تشجع املنافسة وتراعي مصاحل املستهلكني   
األمانة بشأن استراتيجيات سلطات املنافسة يف جمال االتصاالت كأداة لتحقيق الفعالية، فإن             

املنافسة وتيسري املنافسة ومحايـة     الدعوة إىل املنافسة أداة فائقة األمهية يف منع السلوك املخل ب          
  .أدناه ٣ اإلطار يف سبق ما على مثال ويرِد. )١٦(مصاحل املستهلك

__________ 

)١٤( D Lewis, OECD, 2014, Fighting corruption and promoting competition   مذكرة معلومـات عامـة ،
 .أُعدت للمنتدى العاملي املعين باملنافسة

 ، اجلزء األول من جمموعة أدوات الشبكة يف جمال        ٢٠١١فريق العمل املعين باملنافسة لشبكة املنافسة الدولية،         )١٥(
بكة املنافـسة الدوليـة، متاحـة       إجراءات وأدوات الدعوة، ُعرضت يف املؤمتر السنوي العاشر لش        : الدعوة

ــى ــرابط علـ  http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc745.pdf: الـ
 ).٢٠١٤أبريل / نيسان١٥على الرابط يف  اطُلع(

)١٦( TD/B/C.I/CLP/28.  
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  ٣ اإلطار
  املنافسة ىلإ الدعوة أنشطة من خالل النقل قطاع اكتسبها اليت البدائل: إسبانيا

كان إقليم بزكاييا مينح الوكالة احلصرية إىل شركة تقدم خدمات النقل على الطريق               
بني فكتوريا وبيلباو، وهو طريق أغلب مستخدميه من طالب جامعة فكتوريا الذين يتلقـون             

وكانت رسوم املواصالت اليت تفرضها الشركة مرتفعة جداً مما اضـطر           . حماضرات يف بيلباو  
الطالب إىل وضع ترتيبات لوسيلة نقل خاصة هبم على الطريق الذي تقدم عليـه الـشركة                

وكانت رسوم هذه املواصالت البديلة أقل بكثري من تلك الـيت           .  النقل خدماهتا، وفقاً لقانون  
تتقاضاها شركة النقل املعنية، ما دفع األخرية إىل تقدمي شكوى إىل إدارة املدينة اليت رفضت               

وقد تدخلت هيئـة املنافـسة فعقـدت عـدة          . من مث منح الطالب رخصة لتنفيذ خطتهم      
 تقدمي تقرير تربر فيه املبادرة الطالبية وتطلب مـن          اجتماعات مع األطراف املعنية أفضت إىل     

  .السلطات إصدار الرخص الالزمة للسماح للمؤسسة الطالبية بتقدمي خدماهتا
 متاح. ٢٠١١ الباسك، يف إقليم املنافسة عن الدفاع حمكمة تقرير. الباسك إقليم يف املنافسة هيئة  :املصدر

: الرابط على
http://www.competencia.euskadi.net/contenidos/informacion/informes/es_informes/adjun

tos/INFORME%20TRASPORTE%20REGULAR%20DE%20USO%20ESPECIAL.pdf 
  ).٢٠١٤ أبريل/نيسان ٢٩ يف الرابط على لعاطُ(

ويتضح بذلك أن أنشطة الدعوة إىل املنافسة تصب يف منفعة املـستهلكني يف آخـر       -١٨
ل آخر على ذلك يف تدخل جلنة املنافسة الباكستانية لتعزيز املنافسة           وميكن رؤية مثا  . املطاف

يف قطاع صغري ولكن فائق األمهية يف سوق النقل اجلوي الباكستانية، وهو املسار اجلوي بني               
فقد نفذت هيئة الطريان املدين توصيات هيئة املنافسة مما . باكستان ومكة املكرمة يف السعودية

ركات طريان جديدة إىل السوق واخنفاض تكلفـة الـسفر اجلـوي           أّدى إىل دخول أربع ش    
  . )١٧(للمستهلكني

  املستهلكب والسياسات املتصلة املنافسة سياسات بني العالقة  -ثانياً  
 يف والسياسات املتصلة باملـستهلك    املنافسة لكل من سياسات   النهائي اهلدف يتمثل  -١٩
 الـصلة بـني     حدة التوجيهية حلماية املستهلك   مبادئ األمم املت  وتؤكد  . املستهلك رفاه تعزيز

 الرتيهـة  املنافـسة  احلكومات تشجع أن ينبغي"محاية املستهلك، وتنص على أنه      واملنافسة  
والفعالة كي يتاح للمستهلكني أكرب نطاق من االختيار بني املنتجـات واخلـدمات بـأدىن               

__________ 

 :، متاح علـى الـرابط  ٢٠١٣، إعالن الفائزين يف مسابقة الدعوة إىل املنافسة لعام    ٢٠١٣يل،  جمموعة البنك الدو   )١٧(
https://www.wbginvestmentclimate.org/advisory-services/cross-cutting-issues/competition-policy/winners 

-2013-competition-advocacy-contest.cfm)  ٢٠١٤بريل أ/ نيسان٢٢اطُلع على الرابط يف.( 
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ألمـم املتحـدة املتعلقـة      وتشدد مذكرة األمانة بشأن جمموعة مبادئ وقواعد ا       . )١٨("تكلفة
باملنافسة على أمهية سياسات وقوانني املنافسة يف محاية وتعزيز الرفاه االجتماعي بصفة عامة،             

ويشكل رفاه  . )١٩(وال سيما مصاحل املستهلكني يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء          
 لدى بعض الواليات القـضائية،      املستهلك أو محاية مصاحله هدفاً صرحياً يف قوانني املنافسة        

بينمـا  . كما يف أستراليا واهلند وإندونيسيا واليابان وصربيا ومجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا          
متضي بعض الواليات القضائية، ككندا وجنوب أفريقيا، أبعد من ذلك لتعّرف غرض قوانني             

تـوفري أسـعار    " أهداف تشمل    املنافسة لديها بأنه يتمثل يف تعزيز املنافسة وإدامتها لتحقيق        
وحتدد واليات قـضائية    . )٢١( )٢٠("تنافسية للمستهلكني ومتكينهم من االختيار بني املنتجات      

فاملفوضية األوروبيـة   . أخرى أولوياهتا استناداً إىل مقدار الضرر الذي قد يلحق باملستهلكني         
 من ٨٢سياق تطبيق املادة مثالً ذكرت أهنا ستركز على السلوك األكثر ضرراً باملستهلكني يف     

 أما جلنة   .)٢٢(املعاهدة املنشئة للمجموعة األوروبية على السلوك اإلقصائي للشركات املهيمنة        
تشجع املنافسة يف القطاعات اليت هلا أثـر    "التجارة االحتادية للواليات املتحدة األمريكية فهي       

غـاز والتكنولوجيـا والـسلع      كبري على املستهلك، مثل الرعاية الصحية والعقار والنفط وال        
  .)٢٣("االستهالكية

وتقدم األسواق التنافسية حوافز للشركات كي تقدم منتجات وخـدمات عاليـة              -٢٠
وميكن بالتايل تسوية بعض الشواغل املتعلقة بسياسات املـستهلكني،        . اجلودة بأفضل األسعار  

 املتزايـد للـسلع     غري أنه يف سـياق التعقيـد      . كمعايري السلع واخلدمات، بشكل أو بآخر     
واخلدمات، واحلصة املتزايدة من اخلدمات يف جمموع استهالك األسـر املعيـشية، وتطـور              
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وانتشارها السريع وما تتيحه من فـرص للمـستهلكني،            

 ولذلك فإن هناك حاجة     .)٢٤(أصبحت األسواق أكثر عرضة للممارسات االحتيالية واملضللة      
.  إىل سياسات تنص على آليات تعوض إخفاقات السوق وحتمي مصاحل املـستهلك            متزايدة

وتضمن التدخالت القائمة على سياسات املستهلك حصول املستهلكني على القدر الكـايف            
__________ 

 ).نيويورك، منشورات األمم املتحدة (مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك، ٢٠٠٣األونكتاد،  )١٨(
)١٩( TD/RBP/CONF/10/Rev.2. 
 .http://www.laws.justice: ، متـاح علـى الـرابط      ٢٠١٠،  قـانون املنافـسة   كندا، وزارة العـدل،      )٢٠(

gc.ca/eng/acts/C-34/index.html) ُ٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢الرابط يف لع على اط.( 
-http://www.compcom.co.za/the: ، متـاح علـى الـرابط      ٢٠٠٠،  قـانون املنافـسة   جنوب أفريقيا،    )٢١(

competition-act/)  ٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢اطُلع على الرابط يف.( 
 تطبيق املـادة    توجيهات بشأن أولويات اإلنفاذ يف    : ، بالغ من املفوضية بعنوان    ٢٠٠٩املفوضية األوروبية،    )٢٢(

:  من معاهدة اجملوعة األوروبية على السلوك اإلقصائي للـشركات املهيمنـة، متـاح علـى الـرابط                 ٨٢
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/)  ٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢اطلع على الرابط يف.( 

نيويـورك   (ن النامية وآفاق تنميتـها    آثار ممارسات األعمال املخلة باملنافسة على البلدا      ،  ٢٠٠٨األونكتاد،   )٢٣(
 ).وجنيف، منشورات األمم املتحدة

 .، باريس جمموعة أدوات سياسات املستهلكمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، )٢٤(
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والصحيح من املعلومات عن طريق اإلعالنات التجارية وبطاقات املنتجات، وحصوهلم على           
أما أدوات السياسات العامـة     . ، واحترام حقوقهم  شروط والتزامات منصفة يف عقود الشراء     

ذات الصلة فهي جتعل قدرة املستهلك على االختيار عنصراً فعاالً يف تقوية املنافسة وإرسـال               
كما . مؤشرات إىل الشركات اليت تتبع ممارسات مضللة واحتيالية بأهنا لن تفلت من العقاب            

ه أن يشجع املنافسة يف األسواق مـن        أن وجود مستهلكني مطلعني وواعني حبقوقهم من شأن       
فبعض تدابري محاية املستهلك اليت اعتمدها االحتاد األورويب، على . خالل ممارسة حق االختيار

ية غري املنـصفة، الـذي اعُتمـد        سبيل املثال، مثل األمر التوجيهي بشأن املمارسات التجار       
 واالختيار احلقيقي عن طريق حظر      تعزيز املنافسة استناداً إىل األهلية    "، يهدف إىل    ٢٠٠٥ عام

 .)٢٥(واملمارسات التجارية العدوانيـة   " املمارسات غري املنصفة كاإلعالنات التجارية املضللة     
كما يهدف األمر التوجيهي إىل تسهيل اإلعالنات التجارية عرب احلدود يف االحتاد األورويب،             

  .وبالتايل تعزيز املنافسة يف قطاع البيع بالتجزئة
ناك تعاضد بني سياسات املنافسة وسياسات املستهلك حيث تدعم كل منـهما            وه  -٢١

والرأي التقليدي هو أن سياسات املنافسة تتناول جانب العـرض          . األخرى يف بلوغ أهدافها   
غري أن مثـة اعترافـا متزايـدا        . من السوق، فيما تتناول سياسات املستهلك جانب الطلب       

بين هنج سوقي شـامل، وبـضرورة أن تتقاسـم          بضرورة تنسيق هذه السياسات لتسهيل ت     
السلطات املعنية باملنافسة وتلك املعنية باملستهلك املعلومات وتنسق تدابري اإلنفاذ والـدعوة            

ويف القرار الذي اختذته هيئة املستهلكني واألسواق يف هولندا بفرض غرامة علـى             . فيما بينها 
مثال على إنفاذ قوانني احلماية لـيس        ،)٢٦(شركة طريان التباعها ممارسات جتارية غري منصفة      

يف أعقاب شكاوى من مستهلكني فحسب، وإمنا شكوى من منافسني لـشركة الطـريان               
وبالتايل فإن إنفاذ قوانني املستهلك من شأنه أن يعزز املنافسة عن طريق التـصدي              . )٢٧(املعنية

فاعل بني سياسات املنافـسة   مثاالً على الت٤ويقدم اإلطار . للممارسات التجارية غري العادلة   
  .وسياسات املستهلك يف قطاع الرعاية الصحية

__________ 

مسامهة من املفوضية األوروبية إىل اجللسة الرابعة بشأن العالقة بني سياسات املنافسة والسياسات املتـصلة                )٢٥(
 .٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢ و٢١. فرباير، املنتدى العاملي املعين باملنافسة/ شباط٨باملستهلك، 

 يـورو علـى     ٣٧٠ ٠٠٠، هيئة محاية املستهلك اهلولندية تفرض غرامة مببلـغ          ٢٠١٣،  Lexologyموقع   )٢٦(
-http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6b0efb3f: اخلطوط اجلوية ريانري، متاح على الـرابط      

71ae-4aee-8497-0f990b5b6dc6. 
مسامهة من هولندا إىل اجتماع املائدة املستديرة لألونكتاد بشأن فائدة سياسات املنافـسة للمـستهلكني،                )٢٧(

 ١٠-٨الدورة الرابعة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافـسة، جنيـف،               
 .٢٠١٤يوليه /متوز
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   ٤اإلطار 
  الطبية اخلدمات أسعار مقارنة: شيلي

وهيئة الصحة ورابطة العيـادات     ) Sernac(أُبرم بني اجلهاز الوطين حلماية املستهلك         
وكان هدف . نافسةاخلاصة يف شيلي اتفاق يعّد مثاالً على تدخل سياسات املستهلك لصاحل امل

، هو ضمان إحاطة املرضى علماً بتكلفة       ٢٠١٣يونيه  /االتفاق، الذي أصبح نافذا يف حزيران     
 ٢٠اخلدمات الطبية قبل بدء العالج، ما يتيح هلم مقارنة األسعار بني العيادات املختلفـة يف                

تقـديرات  وقبل إبرام هذا االتفاق، كان املرضى حيصلون علـى          . جماالً من اخلدمات الطبية   
للتكاليف اإلمجالية فحسب، ما يتعذر معه إجراء مقارنة ألسعار خمتلف البنود اليت تتـضمنها              

وأصبح من املمكن اآلن تفادي جلوء بعض العيادات إىل إصدار فواتري مببالغ            . خيارات العالج 
  .تعسفية بعد انتهاء العالج

صدي له بواسطة التنظيم    وقد رصدت هيئة املنافسة هذا اخللل يف السوق الذي مت الت            
املذكور، يف أعقاب حتقيق أجري يف سوق العيادات اخلاصة، واسُتنتجت منه أدلة على فرض              

وخلصت دراسة الـسوق إىل أن      .  مفرطة لألدوية واإلمدادات الطبية    إحدى العيادات أسعاراً  
.  العياداتإمكانية حدوث هذه التجاوزات ترجع إىل افتقار املرضى إىل اخليارات بعد إدخاهلم

وتسىن التصدي هلذا اخللل السوقي بواسطة تنظيم عام يشمل مجيع مقدمي خدمات الرعايـة              
وقدمت هيئة املنافسة هذه    . الطبية ويهدف إىل زيادة خيارات املرضى بعد إدخاهلم العيادات        

الة وتدل هذه احل  . الدراسة ونتائجها إىل هيئة الصحة اليت اختذت اإلجراءات الالزمة وفقاً هلا          
على الطابع التكاملي لسياسات املنافسة وسياسات املستهلك ودور التعاون بني الـسلطات            
  .املعنية يف حتديد املعاجلات األنسب للتصدي إلخفاقات السوق مبا يصب يف منفعة املستهلك

إىل اجتماع املائدة املستديرة لألونكتـاد بـشأن فائـدة سياسـات املنافـسة               شيلي من مسامهة: املصدر
للمستهلكني، الدورة الرابعة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعـين بقـوانني وسياسـات              

  .٢٠١٤يوليه / متوز١٠-٨املنافسة، جنيف، 

وتتزايد أمهية الطابع التكاملي لسياسات املنافسة وسياسات املـستهلك يف أسـواق              -٢٢
ارة العدل يف الواليات املتحـدة،       من جلنة التجارة االحتادية ووز     فكل. املنتجات املعقدة اليوم  

على سبيل املثال، تطبق أدوات إلنفاذ قوانني املنافسة ومحاية املستهلك لتعزيز الفوائـد الـيت               
ومت التصدي للشواغل من جـانيب العـرض        . حتققها املنافسة للمستهلكني يف أسواق العقار     

 إنفاذ القـوانني وأنـشطة      والطلب معاً عن طريق إزالة القيود اليت تعرقل املنافسة من خالل          
الدعوة وإحاطة املستهلكني مبا يلزمهم من معلومات عن مواضيع تشمل اإلعالنات االحتيالية            

وتنفذ بعض الدول آليات    . )٢٨(عن الرهن العقاري، ومن مث متكينهم من اختاذ قرارات مستنرية         
ففي هولنـدا،   . ينةرقابة خاصة للتصدي للشواغل املتعلقة باملنافسة واملستهلك يف أسواق مع         

__________ 

ة إىل اجللسة الرابعة عن العالقة بني سياسات املنافـسة والـسياسات املتـصلة              مسامهة من الواليات املتحد    )٢٨(
 .٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢ و٢١يناير، املنتدى العاملي املعين باملنافسة، / كانون الثاين١٦باملستهلك، 
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على سبيل املثال، أنشأت هيئة املستهلكني واألسواق وحدة خمصصة معنية مبراقبـة القطـاع              
املايل، ملراقبة املسائل املتعلقة باملنافسة يف هذا القطاع عن طريق إجراء األحبـاث وإصـدار               

ث بـشأن   وتال ذلك إجراء أحبـا    . التوصيات السياساتية الالزمة حلماية املنافسة وتشجيعها     
مقارنة األسعار يف منتجات االدخار، وخماطر املنافسة يف سوق متويل العقار، والتـسوق يف              
جمال املنتجات املالية، واحلواجز يف أسواق اخلدمات املصرفية بالتجزئة، وسوق الرهن العقاري   

ني اهلولندية، وأتاحت مجيعها صورة أكثر وضوحاً عن شواغل املنافسة اليت قد تضر املستهلك            
 مثاالً إضافيا عن املعاجلات املتعلقة باملستهلك وكيـف         ٥ويقدم اإلطار   . )٢٩(يف هذه السوق  

  .تشجع املنافسة يف السوق
  ٥اإلطار 
  املضللة التجارية اإلعالنات إزاء املستهلك قوانني إنفاذ: أستراليا

 التسويقية  اّدعت جلنة املنافسة واملستهلك األسترالية أن شركة أبل أعلنت، يف محلتها            
يف ) G4(جلهاز ايباد اجلديد يف أستراليا، أن اجلهاز قابل للتوصيل بشبكات اجليـل الرابـع               

وبتت احملكمة االحتاديـة يف     . وهو ما مل يتحقق ألسباب تتعلق بعدم تطابق املعدات        . أستراليا
 قابل  ، حيث طلبت من أبل إبالغ املستهلكني بأن اجلهاز غري         ٢٠١٢يونيه  /املسألة يف حزيران  

يف أستراليا، وفرضت عليها غرامة إلجرائها محلة إعالنية  )G4(للتوصيل بشبكات اجليل الرابع 
وقد كان حلالة إنفاذ قوانني املستهلك هذه انعكاسات على املنافـسة ألن منـافس              . مضللة

شركة أبل، وهي شركة سامسونغ، تبيع أجهزة تصفح حممولة قابلة للتوصيل بشبكات اجليل             
  .يف أستراليا) G4(الرابع 

 ،R Sims (2012). Exploring the possibility of coordinating competition and consumer policy :املـصدر 
  .سبتمرب/أيلول ٤. سيول يف للمنافسة السابع الدويل املنتدى يف ُعرض

وتضمن سياسات املستهلك أن لدى املستهلكني االطالع الكايف الختـاذ قـرارات              -٢٣
غري أن استنتاجات علم االقتصاد . النية، فيمارسون بذلك حق االختيار ويشجعون املنافسةعق

السلوكي تلفت إىل إن املستهلكني لديهم احنيازات تشمل االحنياز املتعلق بـصعوبة معاجلـة              
القيمة الظاهرة كمؤشر   (واحنيازات العرض   ) كتزاحم اخليارات (مواجهة النفوذ    - املعلومات

واحنيازات اخليار البديهي وطريقة عرض     ) كالفائدة النسبية (واحنيازات التأطري   ) يةللقيمة اخلف 
واحنيـازات  ) كاحنياز اإلسقاط (تغري امليول    - املعلومات، واالحنيازات املتعلقة مبرور الوقت    

وهلذه االحنيازات السلوكية انعكاسات على سياسات      . التفاؤل املفرط واخلوف من اخلسارة    
فاالحنيازات السلوكية للمستهلكني تشري إىل أمهية جانب       . سات املستهلك معاً  املنافسة وسيا 

__________ 

القتصادي ، املائدة املستديرة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا        ٢٠١٤فرباير  / شباط ١٧مسامهة من هولندا،     )٢٩(
 .٢٠١٤فرباير /شباط. بشأن دور املنافسة يف احلماية املالية للمستهلكني
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 .)٣٠(الطلب يف تنشيط املنافسة يف األسواق وجعلها تسري على حنو حيقق رفـاه املـستهلكني              
ويتعني، من هذا املنطلق، أن تكفل السياسات املتعلقة بالطلب متكني املستهلكني من الوصول             

ويعتـرب إنفـاذ قـوانني محايـة      . إىل املعلومات الالزمة وتقييمها الختاذ قراراهتم عن اطالع       
املستهلك، ومسح األسواق، واالتصاالت الفعالة للمساعدة على إزالة هذه االحنيازات لدى            

بيد أن سياسات املستهلك     .)٣١(ني، أفضل األدوات املتاحة للتصدي هلذه االحنيازات      املستهلك
فعلى جانب العرض، قد تسعى الـشركات إىل اسـتغالل االحنيـازات            . وحدها ال تكفي  

وينبغي بالتـايل اسـتخدام قـوانني       . السلوكية وخوض ممارسات تعسفية أو خملة باملنافسة      
ك معاً يف التصدي ألوجه اخللل النامجة عـن احنيـازات           وسياسات املنافسة ومحاية املستهل   

  .املستهلك
. وقد ال ختلو العالقة بني املنافسة ورفاه املستخدم من بعض أوجـه التـوتر أيـضاً                 -٢٤

فاملنافسة الشرسة قد تؤدي إىل سلوك غري أخالقي أو إجرامي من الشركات للحصول على               
 اكتساب هذه امليزة هو القوة الدافعة وراء السلوك         وكان السعي إىل  . ميزة تنافسية إزاء املنافسني   

وقد  .)٣٢(٢٠٠٨ احملفوف باملخاطرة للمؤسسات املالية الشديدة املديونية قبيل األزمة املالية لعام         
تكون هناك حاالت ال تعزز فيها األسواق التنافسية مصاحل املستهلكني، كمـا حيـدث يف               

البيئية، وموارد امللكية املشتركة، مثل مـصائد       حاالت العوامل اخلارجية، وخصوصاً السلع      
ففي هذه احلاالت، هناك حاجة إىل التنظيم احلكومي لضمان بلوغ          . األمساك، والسلع العامة  

  .)٣٣(األهداف املتعلقة حبماية مصاحل املستهلكني
ورغم الطابع التكاملي لسياسات املنافسة وسياسات املستهلك، فإن مثة حاالت قد             -٢٥

شكل فيها سياسات املنافسة حتديات جديدة للمستهلكني، أو تكون فيها لسياسات           تنشأ وت 
وتقدم منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       . محاية املستهلك انعكاسات على املنافسة    

 فالتحرير املايل، وإزالة الضوابط احلكومية عن املرافـق         .)٣٤(بعض األمثلة على هذه احلاالت    
__________ 

، ما الذي يعنيـه علـم   ٢٠١٠يرلندا الشمالية، مكتب التجارة العادلة،     ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأ    امل )٣٠(
: االقتـــصاد الـــسلوكي لـــسياسات املنافـــسة؟ متـــاح علـــى الـــرابط      

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/economic_research/oft1224.pdf)   ــرابط يف ــى ال ــع عل  ٢٢اطل
  )٢٠١٤أبريل /نيسان

، علم االقتصاد السلوكي وسياسات املنافسة، متـاح علـى       ٢٠١٣اهليئة اهلولندية للمستهلكني واألسواق،      )٣١(
 / نيـسان ٢٢اطلع على الرابط يف      (https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=11586: الرابط
 ).٢٠١٤أبريل 

)٣٢( ME Stucke, 2013, Is competition always good?, Journal of Antitrust Enforcement, vol. 1, No. 1 

(February 2013). 
نيويـورك   (ممارسات األعمال املخلة باملنافسة على البلدان النامية وآفاق تنميتـها         آثار  ،  ٢٠٠٨األونكتاد،   )٣٣(

 ).وجنيف، منشورات األمم املتحدة
، العالقة بني سياسات املنافسة والسياسات املتـصلة        ٢٠٠٨مة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،       منظ )٣٤(

 .باملستهلك، املنتدى العاملي املعين باملنافسة
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وقد تـتغري حـوافز     . ير اخلدمات املهنية قد يولد حتديات جديدة للمستهلكني       العامة، وحتر 
اجلهات املشاركة يف السوق بعد التعرض ملزيد من املنافسة على حنو يـثري شـواغل محايـة                 

ففي األسواق احملررة حديثا، قد تنخرط الشركات املهيمنة يف ممارسـات تقييـد             . املستهلك
إىل الشركات املنافسة أكثر صعوبةً أو أعلى تكلفة، يف حني املستهلكني بشروط جتعل التحول 

وقـد  . قد تنخرط الشركات اجلديدة يف ممارسات تسويق شرسة لتوسيع حصتها من السوق           
فرضت هيئة املستهلكني واألسواق يف هولندا، على سبيل املثال، غرامة على شركة جديـدة              

ويف هـذه  . )٣٥(ع مضللة على عتبات املنازلللتزويد بالطاقة اتبعت هنجاً عدوانياً وممارسات بي   
الظروف، هناك حاجة إىل ربط األهداف القصرية األمد باالستراتيجيات الطويلة األمد لفائدة            

وقد يصعب إنفاذ قوانني محاية املستهلك يف منفعة املستهلكني يف األمد القـصري    . املستهلكني
 كانت هذه التدابري تقييدية جداً، فقد بوضع حد للممارسات التجارية غري املنصفة، ولكن إذا     

ينسحب الالعبون اجلدد من السوق، مما يناقض اهلدف الطويل األمد املتمثل يف هتيئة أسواق              
وقد تؤدي املعايري اإللزامية للمنتجات أو حظـر        . )٣٦(تنافسية حتقق نتائج أفضل للمستهلكني    

كمـا أن   . )٣٧(جات املنخفضة التكلفـة   اإلعالنات املقارنة إىل استبعاد الداخلني اجلدد واملنت      
. متطلبات الشفافية يف األسعار تفيد املستهلكني، ولكنها قد تسهل التواطؤ بني الـشركات            

ومن الضروري يف هذا السياق حتقيق التوازن السليم بني األهداف القصرية األمد واألهداف             
  .الطويلة األمد

  املنافسة سياسات من لكوناملسته الفوائد اليت جينيها تعزيز سبل  -ثالثاً  

  املستهلك وسياسات املنافسة سياسات بني التنسيق  -ألف  
مثة حاجة إىل تنسيق السياسات بغية التصدي ملصادر إخفاقات الـسوق واختيـار               -٢٧

وبغض النظر عن البيئة املؤسسية لتنفيذ سياسـات        . التوليفات املناسبة من التدابري السياساتية    
تهلك، يتمثل أحد سبل حتقيق التنسيق بني السياسات يف التركيز على           املنافسة وسياسات املس  

__________ 

، هيئة املستهلكني تفرض عقوبـة علـى غـرين شـويس            ٢٠١١اهليئة اهلولندية للمستهلكني واألسواق،      )٣٥(
)Greenchoice (  ــضللة علــ ــع م ــة بي ــرابط  حلمل ــى ال ــاح عل ــازل، مت ــات املن : ى عتب

https://www.acm.nl/en/publications/ 
publication/7460/Consumer-Authority-penalises-Greenchoice-for-misleading--doorstep-selling/ 

  ).٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢لع على الرابط يف اطُ(
كتاد بشأن فائدة سياسات املنافـسة للمـستهلكني،        مسامهة من هولندا إىل اجتماع املائدة املستديرة لألون        )٣٦(

 ١٠-٨الدورة الرابعة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافـسة، جنيـف،               
 .٢٠١٤يوليه /متوز

، العالقة بني سياسات املنافسة والسياسات املتـصلة        ٢٠٠٨منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،        )٣٧(
 .تهلك، املنتدى العاملي املعين باملنافسةباملس
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مصاحل املستهلكني يف سياق كلٍ من قوانني املنافسة وأنـشطة الـدعوة واإلنفـاذ حلمايـة                
وميكن أن يقترن إنفاذ قوانني املنافسة بأنشطة متكني املستهلك، حيث اسـتكمال            . املستهلك

كما ميكن استخدام . ف مؤسسات األعمال واملستهلكني   جهود اإلنفاذ باحللول الطوعية وتثقي    
وسائل اإلعالم االجتماعي وأدوات االتصال لتوعية املستهلكني، وال سـيما يف األسـواق             

  . )٣٨(املنظمة، ومساعدهتم على التحول إىل مقدمي خدمات آخرين
لكني يف  وقد ال يؤدي ازدياد املنافسة بالضرورة إىل حتسني النتائج بالنسبة للمـسته             -٢٨

األسواق اليت ال يتسىن فيها هلؤالء اختاذ قراراهتم عن اطالع أو التحول إىل مقدمي خـدمات                
وقد ال جتد الشركات بدورها حافزاً كافياً للتنافس بتقدمي منتجات وخدمات أعلى            . آخرين

جودةً، فتتبىن بدالً من ذلك خمططات تسعري معقدة وجتعل املقارنات أكثر صعوبة أو تنخرط              
ويشكل سوق بطاقات االئتمان مثاالً على األسواق اليت ميكن أن          .  محالت إعالنية مضللة   يف

ويتعني التصدي هلذه احلـاالت     . )٣٩(تتكاثر فيها هذه املمارسات بالتوازي مع عدد املتنافسني       
وقد توفر دراسات السوق صورة أوضح عن املـسائل         . من خالل تنسيق أفضل للسياسات    

 واملستهلكني يف األسواق وتيسر التوصل إىل حلول للمشاكل الـيت جيـري             املتعلقة باملنافسة 
وقد يكفل إنفاذ قوانني املنافسة، مشفوعاً بتدابري متكني املستهلكني، قدرة هـؤالء            . حتديدها

على التوصل إىل اخليارات السليمة وإحجام الشركات عن املمارسات غري املنـصفة وعـن              
 يف الفصل السابق مثاالً عن التنسيق بـني هيئـات           ٤إلطار  ويقدم ا . استغالل قوهتا السوقية  

  .املنافسة وهيئات محاية املستهلك
وتشكل سوق التحويالت املالية جماالً ال غىن فيه عن تنسيق الـسياسات وتـشكل                -٢٩

فكلمـا اخنفـضت الرسـوم ازدادت       . درجة املنافسة فيه عنصراً أساسياً لتحديد األسـعار       
 يسهم يف إدماج املبعدين من الُنظم املالية الرمسية، خصوصاً يف البلـدان             التحويالت املالية، مما  

وكما ورد يف مذكرة األمانة بشأن محاية املستهلك وقوانني املنافسة،    . النامية وأقل البلدان منواً   
على سبيل املثال، فإن ازدياد املنافسة خيفض أسعار التحـويالت املرسـلة مـن جمموعـة                

 كالً من سياسات املنافسة وسياسات املستهلك ضرورية لتحسني رفـاه           غري أن . )٤٠(الثماين
وتشمل تدابري سياسات املنافسة تسهيل دخول املؤسسات املاليـة         . املستهلك يف هذه السوق   

وينبغي أن تركز   . إىل السوق وتقييد االتفاقات احلصرية بني شركات ووكالء التحويل املايل         
 املستهلكني لزيـادة املعلومـات املتاحـة ملرسـلي          سياسات املستهلك بدورها على تثقيف    

ويف بعض احلاالت، يتعني اسـتكمال      . التحويالت املالية، مما يؤدي بدوره إىل تعزيز املنافسة       
تقرير أقل البلـدان منـواً      يف  فكما ورد   . سياسات املنافسة واملستهلك بأطر تنظيمية مناسبة     

يمية، أوالها احلاجة إىل ضمان متاسك أنظمة       تعزيز املنافسة يثري مسائل تنظ    " إن   ،٢٠١٢ لعام
__________ 

)٣٨ ( C Fonteijn, 2013, presentation at the European Competition and Consumer Day in Dublin, 24 May. 
)٣٩( ME Stucke, 2013, Is competition always good?, Journal of Antitrust Enforcement, 1(1). 
)٤٠( TD/B/C.I/EM/2. 
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وهو السبب الذي جيعـل     ) لغسيل األموال مثالً  (التحويل ووثاقتها وتفادي إساءة استعماهلا      
  .)٤١("كيانات اخلدمات املالية املنظمة فقط هي املخولة عادة بتقدمي خدمات التحويل املايل

سة ومحاية املستهلك يف مؤسسة واحـدة       ومثة اجتاه أخري حنو مجع إنفاذ قوانني املناف         -٣٠
فهيئة املستهلكني واألسواق يف هولندا مـثالً       . خللق أوجه التآزر الالزمة بني هاتني الوظيفتني      

 من خالل جتميع هيئة املستهلك والسلطة املـستقلة للربيـد           ٢٠١٣أبريل  /أنشئت يف نيسان  
دف الرئيسي هليئة املـستهلكني     ويتمثل اهل . واالتصاالت السلكية والالسلكية وهيئة املنافسة    

واألسواق يف النهوض برفاه املستهلك وتقوم مهمتها على تعزيز الفرص واخليارات ملؤسسات            
أما جلنة املنافسة واملستهلك األسترالية، وهيئة املنافـسة واألسـواق          . األعمال واملستهلكني 

الواليات املتحدة، فهـي أمثلـة   املنشأة حديثاً يف اململكة املتحدة، وجلنة التجارة االحتادية يف       
أخرى على سلطات أسندت إليها مسؤوليات مزدوجة ُتعىن بإنفاذ قوانني املنافسة واملستهلك            

  .معاً
وهناك آليات للتعاون يف الدول اليت ُتعهد وظائف املنافسة ومحاية املستهلكني فيهـا               -٣١

ازيـل، وهـي اجمللـس      ، وقّعت هيئة املنافسة يف الرب     ٢٠١٢ففي عام   . إىل سلطات منفصلة  
اتفاق تعاون  ) Senacon(والوكالة الوطنية للمستهلكني    ) CADE(اإلداري للدفاع االقتصادي    

فين لتبادل املعلومات وتنفيذ إجراءات مشتركة لتعزيز محاية املستهلك والتـصدي بفعاليـة             
ئـة املنافـسة   ويف هذا اإلطار، تتيح هي. النتهاكات قوانني املنافسة اليت تؤثر على املستهلكني     

معلومات مستمدة من دراسات عن مسائل املنافسة يف قطاعات معينـة هلـا تـأثري علـى                 
املستهلكني، وحتيط وكالة املستهلك علماً بقراراهتا يف قضايا املنافسة املتصلة بعمـل اهليئـة،              

ة وباملقابل، تقدم وكال  . وتقدم تقارير عن عمليات االندماج اليت قد تضر مبصاحل املستهلكني         
املستهلك معلومات إىل هيئة املنافسة، عند الطلب، وتعمل وفقاً لصالحياهتا لتحديد وإنفـاذ             
تدابري املسؤولية ضد الشركات اليت مت سلفا التحقيق يف ممارساهتا وإدانتها ملمارسـات خملـة    
باملنافسة، واليت يترتب على سلوكها آثار على الصعيد الوطين وله انعكاسات عامة، وتبلـغ              

   .)٤٢(ة املنافسة بأي أدلة على وجود ممارسات خملة باملنافسةهيئ

  والسياسات التنظيمية واملستهلك املنافسة سياسات بني االتساق  -باء  
مثة حاجة إىل حتقيق االتساق بني سياسات املنافسة واملستهلك والسياسات التنظيمة             -٣٢

ويـارو علـى أمهيـة املنافـسة        ويشدد فيكرز   . لتعزيز رفاه املستهلك والكفاءة االقتصادية    
__________ 

تسخري التحويالت املالية ومعـارف املغتـربني لبنـاء    ، ٢٠١٢قل البلدان منواً،    ير أ ، تقر ٢٠١٢األونكتاد،   )٤١(
  .القدرات اإلنتاجية

مسامهة من الربازيل إىل اجتماع املائدة املستديرة لألونكتاد بشأن فائدة سياسات املنافـسة للمـستهلكني،                )٤٢(
 ١٠-٨سياسات املنافـسة، جنيـف،      الدورة الرابعة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني و         

 .٢٠١٤يوليه /متوز
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والسياسات التنظيمية يف تعزيز الكفاءة يف أوضاع ما بعد اخلصخصة، ويسلطان الضوء على             
ويف . أن املنافسة وليس امللكية هي العامل األساسي للكفاءة يف أسواق املنتجات التنافـسية             

 العامل الرئيـسي    حالة الصناعات اليت تغلب عليها االحتكارات الطبيعية، يقول الكاتبان إن         
فتجارب اخلصخصة يف اململكة املتحدة على      . الذي يؤثر على الكفاءة هو السياسة التنظيمية      

سبيل املثال، ُتظهر أن دخول السوق ال يؤدي بذاته إىل املنافسة الفعالة، وأن تنظيم املنافـسة                
سـترالية  وباملثل، ذكر رئيس اللجنة األ    . )٤٣(قد يكون خطوة منشودة الستكمال اخلصخصة     

 فعندما ُتزال القيود    . انتفاء التنظيم  إزالة القيود التنظيمية ال يعين أبداً     "للمنافسة واملستهلك أن    
التنظيمية عن القطاعات تزداد احلاجة إىل تنظيم قوى وفعال للمنافسة على نطاق االقتـصاد              

  .)٤٤("ككل
ـ  ويف الربازيل، أّدت خصخصة شركة االتصاالت الال        -٣٣ ة تيليـرباس، يف  سلكية الوطني
، من خالل حق االمتياز العام وإنشاء الوكالة التنظيمية الوطنية لقطاع االتصاالت  ١٩٩٧ عام

وكان الغـرض مـن هـذا       . إىل تيسري وصول املستهلك إىل اخلدمات     ) Anatel(الالسلكية  
اإلصالح اهليكلي هو تعزيز وفرة اخلدمات على نطاق جامع، وحفـز املنافـسة والتنميـة               

 ٢,٧ نسمة بعد اخلصخصة مـن       ١٠٠وقد ازداد عدد اهلواتف احملمولة لكل       . لوجيةالتكنو
  هاتفـاً  ٢٦٨,٣ و ٢٠٠٦ يف عـام      حمموالً  هاتفاً ٩٩,٩ إىل   ١٩٩٦هواتف حممولة يف عام     

 آخر على استفادة املـستهلكني يف األمـد          مثاالً ٦ويقدم اإلطار    )٤٥(٢٠١٣حمموال يف عام    
  .ترنة بتنظيم اقتصادي حمكم يف القطاعات احملررةالطويل من سياسات املنافسة املق

  ٦اإلطار 
 احملررة األسواق يف للمنافسة الوطنية السياسة من املستهلكون جينيها اليت الفوائد: أستراليا

  التنظيمية القيود من

نفذت أستراليا إصالحات على نطاق االقتصاد ككل ضمن إطار سياستها الوطنيـة              
وقد مشلت ثالثة من اجلوانب الرئيسية هلذه الـسياسة         . ١٩٩٥ عام   للمنافسة اليت ُوضعت يف   

استعراض وإصالح مجيع األنظمة املقيدة للمنافسة، واإلصالح اهليكلي لالحتكارات العامـة           
هبدف تيسري املنافسة، وإتاحة وصول األطراف الثالثة إىل بعـض التـسهيالت الـضرورية              

رافق العامة اليت كانت متتلكها الدولـة وانطـوت   وارتبطت مجيع هذه العناصر بامل  . للمنافسة
ومشلت الفوائد القطاعية احملددة اليت حققتها      .على عمليات خصخصة وإزالة للقيود التنظيمية

__________ 

)٤٣( J Vickers and G Yarrow, 1991, Economic Perspectives on Privatization, Journal of Economic 
Perspectives, 5(2).  

)٤٤( R Sims, 2013, Driving prosperity through effective competition, presented at the Mexico Forum, 
Mexico City, 8 January. 

مسامهة من الربازيل إىل اجتماع املائدة املستديرة لألونكتاد بشأن فائدة سياسات املنافـسة للمـستهلكني،                )٤٥(
 ١٠-٨الدورة الرابعة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافـسة، جنيـف،               

 .٢٠١٤يوليه /متوز
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  :هذه السياسة للمستهلكني ما يلي
 ١٩يف قطاع الكهرباء، اخنفض متوسط األسعار احلقيقي يف أستراليا بنسبة             )أ(  

  ؛٢٠٠٤عينات وعام يف املائة بني مستهل التس
سلكية، اخنفـض متوسـط الرسـوم       يف قطاع االتصاالت السلكية والال      )ب(  
ة يف الفتـرة بـني       يف املائة لألسر املعيشي    ١٧ يف املائة ملؤسسات األعمال وبنسبة       ٢٩ بنسبة
  ؛٢٠٠٣ و١٩٩٦ عامي

سجلت أسعار الشحن بالسكك احلديدية اخنفاضاً كبرياً يف النصف الثـاين             )ج(  
  . يف املائة لبعض شحنات الفحم٤٢ يف املائة و٨سعينات، تراوحت نسبته بني من الت

 اخنفاض معدل السعر    ٢٠٠٠وباإلضافة إىل ذلك، تال إزالة القيود التنظيمية يف عام            
 يف املائة، رغم فرض مبلغ مقتطع ملساعدة القطاع         ٥احلقيقي ملبيعات احلليب بالتجزئة بنسبة      

    .احلليب ملساعدة مزارعي األلبان يف الفترة االنتقالية لكل لتر من  سنتا١١ًقدره 
 R Sims (2013). Driving prosperity through effective competition. Presented at the Mexico  :املصدر

Forum, Mexico City. 8 January.  
بأن فتح األسواق اليت كانت احتكاريـة، كقطاعـات         ) ٢٠٠٨(وجيادل سرييس     -٣٤

باء والغاز واالتصاالت الالسلكية، أمام املزيد من املنافسة مل يتمخض بعد عن الفوائـد       الكهر
ويرجع ذلك لالفتقار إما إىل التنظيم املناسب أو السلطات التنظيميـة           . املنشودة للمستهلكني 

الكافية يف بعض احلاالت وإىل أوجه اخللل القائمة من جانب الطلب يف حاالت أخرى، كما               
ضارب املعلومات، ومستوى التعقيد يف صنع اخليارات، وارتفاع تكاليف البحث          يف حاالت ت  

ويشدد سرييس من مث علـى أمهيـة        . والتحول، واألخطاء اليت تشوب عمليات صنع القرار      
االتساق والتنسيق بني سياسات املنافسة والـسياسات املتـصلة باملـستهلك والـسياسات             

ربة هنغاريا يف حترير سـوق االتـصاالت الـسلكية          ومن األمثلة على ذلك جت    . )٤٦(التنظيمية
والالسلكية، حيث ُتظهر أمهية السياسات التكميلية يف حتقيق الفوائد املتوخاة للمستهلكني يف            

فقد أّدى التأخر يف تنظيم القطاعات يف هنغاريا وعدم كفاية سلطات اإلنفاذ . األسواق احملررة 
نافسة والسماح لشركة قائمة باحلفاظ على موقعها       إىل مسامهة السلطة التنظيمية يف ختلف امل      

وقد لوحظ بعد ذلك إساءة استعمال موقع اهليمنة هلذه الشركة واتباعها ممارسـات             . املهيمن
وسعت هيئة املنافسة إىل تسوية املشاكل املتعلقة باملنافسة ومحاية املستهلك بالتعاون           . مضللة

ملساعدة املستهلكني على التحول إىل مقـدمي       غري أن االفتقار إىل آلية      . مع وكاالت أخرى  
وحال هذا الوضع دون تيسري املنافسة يف الـسوق جـراء           . خدمات آخرين حال دون ذلك    

وعالوة على ذلك، هناك حاالت     . انعدام احلوافز أمام الشركة املهيمنة لتقدمي عروض أفضل       

__________ 

)٤٦( KJ Cseres, 2008, What has competition done for consumers in liberalized markets?, The 
Competition Law Review, 4(2). 
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 ما قد حيدو باحلكومـات      ال حيقق فيها حترير السوق بالضرورة الفوائد املتوقعة للمستهلكني،        
  . مثال على هذه احلالة٧ويرد يف اإلطار . إىل العودة لتنظيم السوق

  ٧اإلطار 
  التحرير ال يصب دوماً يف منفعة املستهلكني: هولندا

، ٢٠٠٠ يف أعقاب إزالة القيود التنظيمية عن قطاع سيارات األجرة يف هولندا يف عـام               
 سيارة ٢٣ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٠ سيارة يف عام ١٦ ٠٠٠من ازداد عدد سيارات األجرة يف البلد 

غري أن هـذه الزيـادة يف       . ٢٠٠٩ سيارة أجرة يف عام      ٤٥ ٠٠٠ ومنها إىل    ٢٠٠٢يف عام   
العرض مل يرافقها اخنفاض يف األسعار، بل ازدادت األسعار اليت تتقاضاها سيارات األجـرة              

. ة اخلدمة جراء املنافسة الشرسة     يف املائة خالل هذه الفترة، يف حني اخنفضت نوعي         ٢٥بنسبة  
فقد أصبح املستهلكون يتعرضون ملعاملة عدوانية من سائقي سيارات األجـرة وأصـبحت             

لـذا فقـد    . مواقف هذه السيارات أماكن حمفوفة باخلطر بسبب الشجارات بني سـائقيها          
 قانوناً جديداً يقتضي تسجيل سائقي سيارات األجرة لـدى          ٢٠٠١أصدرت هولندا يف عام     

  .لسلطة املعنيةا
مسامهة من هولندا إىل اجتماع املائدة املستديرة لألونكتاد بـشأن فائـدة سياسـات املنافـسة                  :املصدر

للمستهلكني، الدورة الرابعة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعـين بقـوانني وسياسـات              
  .٢٠١٤يوليه / متوز١٠-٨املنافسة، جنيف، 

ة نشطة واألطر التنظيمية املناسبة قائمة واملستهلكون على        وحىت عندما تكون املنافس     -٣٥
ومـن  . اطالع بشأن السلع واخلدمات، فقد ال خيتار املستهلكون دوماً اخليارات األفـضل           

العوامل اليت قد تسهم يف هذه النتيجة تكاليُف التحول إىل مقدمي خدمات جدد ومدى تعقد               
ى الوقت والتكـاليف املاليـة؛ وتكـاليف        فتكاليف التحول تنطوي عل   . املنتجات والتسعري 

املطابقة، ال سيما يف القطاعات اليت تعتمد بشدة على التكنولوجيـا؛ وتكـاليف الـتعلم؛               
وتكاليف التحول من عقد إىل آخر، مثل برامج املسافر الدائم؛ وتكاليف البحث اليت تنطوي              

ا يف حالـة اخلـدمات      على الوقت واجلهود؛ وتكاليف عدم اليقني؛ والتكاليف النفسية، كم        
وقد متنع تكاليف التحول املستهلكني من حتقيق النتائج األمثل، وهي تنشأ عندما            . )٤٧(الطبية  

يتكبد املستخدمون تكاليف على صعيد املعاملة التجارية أو احلاجة للتعلم أو تكاليف ماليـة              
ـ    . )٤٨(جراء التحول من مقدم خدمة إىل آخر         ة يف امليـدان    وتالحظ منظمة التعاون والتنمي

__________ 

، متاحة على   ٥، تكاليف التحول، ورقة املناقشة االقتصادية       ٢٠٠٣اململكة املتحدة، جهاز التجارة العادلة،       )٤٧(
 ٢٢اطلع على الرابط يف      (http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft655.pdf: الرابط
 ).٢٠١٤أبريل /نيسان

)٤٨( P Klemperer, 2005, Switching costs, The New Palgrave Dictionary of Economics ،   متـاح علـى
 ).٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢اطُلع على الرابط يف  (/http://www.paulklemperer.org :الرابط
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االقتصادي املعدالت املنخفضة للتحول يف القطاع املصريف جراء تكاليف التحـول الباهظـة    
وُيضاف تضارب املعلومات إىل تكاليف التحول، خصوصاً يف سوقي القروض          . )٤٩(واملبهمة  

 .وبطاقات االئتمان
 كومـات احل فـإن  ، لذا واملستهلكني املنافسة من كل على تكاليف التحول  وتؤثر  -٣٦

 فيف. بفعالية املنافسة جيعإىل فهم تكاليف التحول كي يتمكنوا من تش        حباجةمعاً   واملنظمني
 تـضر ، ف األسعار تمعدال وترفع املنافسةتكاليف التحول سلباً على      تؤثر فيها  اليت احلاالت
 الـضرورية  التـدابري  اختاذ ات إىل القطاع ومنظمو املنافسة هيئات، قد تلجأ    املستهلك بذلك
الطفـرة الـيت     مع و .تكاليف التحول أو إزالته    جراء املستهلك على الواقع الضرر من للحد

 ويؤكد .تكاليف التحول  فهم أمهية على تشديد احملللني  ازداد،  املعلومات تكنولوجيا تشهدها
 هنـاك  تكن مل ما على تعذر التنافس بفعالية يف اقتصاد املعلومات      ) ١٩٩٩ (وفاريان شابريو
ـ  ناسـبة امل ستراتيجيةاال حتديد تكاليف التحول وقياسها وفهمها، وصوغ      ىعل القدرة اً وفق

ليست مؤسسات األعمال وحدها اليت حتتاج إىل الـوعي بتكـاليف التحـول             و. )٥٠(ذلكل
  . واستيعاهبا

فقد أثبتت جتربة هولندا يف حترير سوق الطاقة الكهربائية أن توفري املعلومات عـن                -٣٧
 من التحول إىل مقدمي    كاف معدل لبلوغ يكفي ال قد للمستهلكني ةاملتاح السوق خيارات
، عندما فُتح سوق الطاقـة الكهربائيـة، إىل         ٢٠٠٤يوليه  /ففي الفترة من متوز   . جدد خدمة

، مل تتجاوز نسبة املستهلكني الذين حتولوا إىل مقدمي خدمـة           ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين األول 
 حلـصول وتكلفة ا  الوقتوضيق   اإلدارية األعباءومشلت موانع التحول    .  يف املائة  ١٤آخرين  
وقد زودت احلكومة والقطـاع     . )٥١(القرارات ختاذ الالزمة ال  للمقارنة القابلة علوماتامل على

غري أن هـذا الفـيض مـن     . معاً املستهلكني مبعلومات مقارنة من خالل املواقع اإللكترونية       
ؤدي إىل عزوفهم عن التحول إىل      ، في للمستهلك ومشوش عكسي املعلومات قد يكون له أثر    

 معلومـات  بتـوفري  للمستهلكني املعلومات كشف يقترن أن وينبغي. مقدمي خدمة آخرين  
واالتساق بـني    التنسيق أمهيةالرأي القائل ب   األمثلة هذهوتعزز  . وإدارهتا إليها الوصول يسهل

  . سياسات املنافسة واملستهلك والسياسات التنظيمية

__________ 

 ٢٦ر املنافسة يف احلماية املالية للمستهلكني، جلنة املنافسة،         منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، دو       )٤٩(
 .فرباير/شباط

)٥٠( C Shapiro and HR Varian, 1999, Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, 
Harvard Business School Press, Boston. 

)٥١( KJ Cseres, 2008, What has competition done for consumers in liberalized markets?, The 
Competition Law Review, 4(2). 
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  هلكاملست متكني   -جيم  
بدور املستهلكني املطلعني كعوامل حفـز لالبتكـار واإلنتاجيـة           احلكومات تقر  -٣٨

 موضـوعية  معلومـات وكي يتسىن للمستهلكني تنشيط املنافسة، فإهنم حباجة إىل   .واملنافسة
على أفضل حنو    تليب للتوصل إىل قرارات عقالنية    بسهولة وإدارهتا إليها الوصول ميكن وشفافة
ويف هذا السياق حيظى متكني املستهلك بأمهية متزايدة يف أسواق اليـوم            . مورغباهت حاجاهتم

من خـالل    املستهلك متكنيوقد يتحقق   . )٥٢(واملعقدة اجلديدة واخلدمات السلعاملتغرية ذات   
للتوصل  الصحيح بالشكل تقييمها على قدرته وحتسني املعلومات ىتثقيفه وتسهيل حصوله عل 

اليت تطرح سـلعاً     األسواق يف السيما ،املستهلك تمكنييكون ل كما قد   . مثلى قراراتإىل  
 أثبتـت  قـد ف.  املشاكل حل يف أكثر فعالية من التدخالت التنظيمية     أثر أكثر تعقيداً نسبياً،  

 متكـني  املشاكل اليت تعتري السوق املالية يكمن حلـها عـادةً يف             أن اهليئة اهلولندية  جتربة
غريهـا مـن أشـكال التـدخالت         أو معينـة  سلعة ني أكثر مما يكمن يف فرض     املستهلك
، املاليـة أسواق مثل الطاقة واخلدمات      يف جمدياً املرشدين استخدام يكون وقد. )٥٣(التنظيمية

حيث ميكن أن يفضي التحول إىل مقدمي خدمات آخرين إىل وفورات للمستهلكني، فضالً             
  . )٥٤(عن تعزيز املنافسة بني مقدمي اخلدمات

هيئات املنافسة يف متكني املستهلكني من خالل أنشطة الدعوة بالتنسيق          وقد تساعد     -٣٩
فعلى سبيل املثال، ساعد جملس املنافسة يف مجهورية مولدوفا يف          .  مع جهات حكومية أخرى   

متكني املستهلكني يف قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية من خالل العمـل مـع اجلهـة     
ستهلكني باملعلومات املناسبة عن احلركة واألسعار يف سوق        املنظمة هلذا القطاع على تزويد امل     

كما تعمل جهات حكومية أخرى على متكني املستهلكني والتصدي لـنقص           . )٥٥(االنترنت
، أصبحت اللجنة األسترالية لـألوراق املاليـة        ٢٠٠٨يوليه  /ومنذ متوز . املعلومات بتوفريها 

ويشمل دور اللجنة القانوين محاية . قافة املاليةواالستثمارات الوكالة احلكومية املكلفة بنشر الث     
املستهلك من التصرفات غري العادلة وغري القانونية يف جمال اخلـدمات املاليـة واالئتمـان               

وقد أنشأت اللجنة موقعاً على شبكة اإلنترنت إلعالم اجلمهور ومتكينهم مـن            . االستهالكي
  .اختاذ أفضل القرارات لتحسني أوضاعهم املالية

__________ 

 .، باريسجمموعة أدوات سياسات املستهلك، ٢٠١٠منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،  )٥٢(
، يف املائدة املستديرة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي          ٢٠١٤فرباير  / شباط ١٧مسامهة هولندا،    )٥٣(

 .٢٠١٤فرباير /شباط. أن دور املنافسة يف احلماية املالية للمستهلكنيبش
)٥٤( C Fonteijn, 2013, presentation at the European Competition and Consumer Day in Dublin, 

24 May. 
، متـاح   ٢٠١٣ىل املنافـسة لعـام      ، إعالن الفائزين يف مسابقة الدعوة إ      ٢٠١٣جمموعة البنك الدويل،     )٥٥(

ــى ــرا  علـ -https://www.wbginvestmentclimate.org/advisory-services/cross-cutting: بطالـ

issues/competition-policy/winners-2013-competition-advocacy-contest.cfm)     ٢٢ اطُلع على الـرابط يف 
  ).٢٠١٤أبريل /نيسان
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  أسئلة للنقاش  -بعاًرا  
  :تشمل األسئلة املقترحة للنقاش ما يلي  -٤٠

ما مدى أمهية استقالل هيئيت املنافسة ومحاية املستهلك لضمان فعالية أنشطة       )أ(  
  اإلنفاذ والدعوة يف حتقيق منفعة املستهلكني وتفادي خطر هيمنة القطاع على املنظمني؟

يمية يف األسواق االحتكارية سـابقاً      هل يكفي التحرير وإزالة القيود التنظ       )ب(  
حلفز املنافسة وضمان ممارسة املستهلكني حقهم يف االختيار واستفادهتم من هذه السياسات؟            

لـصاحل   وما هي السياسات والتدابري الالزمة لتحقيق النتائج اإلجيابية املنشودة من التحريـر           
  املستهلكني؟

محاية املستهلك والتنظيم لتعزيـز     كيف ميكن حتقيق االتساق بني املنافسة و        )ج(  
مصاحل املستهلك ومحايتها؟ وما هو الدور الذي ميكن هليئات املنافسة االضطالع به لـضمان        

  هذا االتساق؟
ما هي أفضل السبل الكفيلة بتحقيق التنـسيق بـني سياسـات املنافـسة              )د(  

ب اإلجيابية والـسلبية    والسياسات املتصلة باملستهلك لتعزيز رفاه املستهلكني؟ وما هي اجلوان        
لتعيني هيئة واحدة مكلفة بإنفاذ قوانني املنافسة ومحاية املستهلك معاً؟ وكيف يتحقق تنسيق             
السياسات بني هيئيت املنافسة ومحاية املستهلك املنفصلتني؟ وهل للبيئة املؤسسية أثـر علـى              

  التنسيق بني السياسات؟

        


