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  لريع وممارسات تجارية تقييديةل سعىتشركات حيث : أمر بشع الجشع
 األسد نصيبفي عالم يستحوذ فيه الفائز على 

  
ف،  بتمبر  ١٤جني ا - ٢٠١٧أيلول/س ر رأش د تقري اد جدي ى لألونكت ة أن إل ة العولم  تأجج المفرط

ذه تولده الذي الريع وأن التقييدية، التجارية الممارسات ى فضىأ الممارسات ه ادة  إل ازي ي وتالتف الم ف  ع
  .األسدنصيب  على الفائزيستحوذ فيه 

 
بة إصدار  ويي، بمناس ا كيت اد، موخيس ام لألونكت ين الع ةوقال األم ر التجارة والتنمي ا وراء 2017 تقري : م

ه " نحو صفقة عالمية جديدة -التقشف  الإن ن االنف ا م ة ومنعه ذه الحلق ى ه تم السيطرة عل ين ت، لكي ي يتع
ة لطات العام ى الس دوليعل وطني وال عيدين ال ى الص ى أن   ،، عل ل عل تعادةتعم ع اس ل م  ةرفالمع التعام

  عامة".  وملكية منافعكوالمنافسة 
   

  رخاءبدون سلطة ب من الاستكاال
 
اتمكنت من  يخلص التقرير إلى أن الشركات الكبيرةو ادة أرباحه سواقها المستمر أل من خالل التوسع زي
لطاتالتي تمارس ضغوطزيادة الو ى الس ىالتو ها عل ل عل ة حاي د كشفت أزم ة. فق د اللعب ذه ه ٢٠٠٨ قواع

ة، وأصبح واضح فاً الممارسات في األسواق المالي ان كي اء استخدام  للعي ريبيةيس الذات الض ف  الم وكي
 توسعتمارسات هذه المغير أن . واحد في المائةالالذين ال تتجاوز نسبتهم وأغنى األغنياء من قبل  تُستَغل
ً  لتشمل   ية. القطاعات غير المال أيضا

وق  لطة الس ويي أن "س يد كيت اف الس ا وأض د وتركزه ىق اداً  أدت إل اداً ازدي ي ح رادات واأل ف ول اإلي ص
  مثل حقوق الملكية الفكرية".  ،المادية واألصول األخرى
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ي ه تحليلمن خالل التقرير، ويُظهر  ة ف ر مالي ركات غي د 56بيانات ش ً اً بل ا و ونامي دم النم ائزين متق ، أن الف
 4ن األرباح م الفائض من ، ارتفعت نسبة2015إلى  1995في الفترة من ف. األسدنصيب يستحوذون على 

ن  23إلى  ى  19في المائة من إجمالي أرباح جميع الشركات، وم بة  40إل ة بالنس ي المائ ى أكف ر إل  100ب
رة  31 أكبر بشركة  100ألكبر القيمة السوقية كانت ، 1995في عام و شركة (انظر الرسم). ة م ن القيم م

ً  20شركة؛ وبعد مضي  2000السوقية ألصغر    مرة.  7000 أكبر بهذه القيمة أصبحت  عاما
 

، ةة العالمية بدأت تدخل إلى الساحالناشئ واالقتصادات والحظ األونكتاد أن الشركات الكبرى من األسواق
ى  اً إل ك أساس ود ذل عالويع هدتهي ذال توس واق ا ش ةاألس ن لمحلي ركات م زال الش ك، ال ت ع ذل دان ا. وم لبل

ة  ات عالي ي القطاع يما ف يمن، ال س ةالربحالمتقدمة ته ائ ي يدالنية ووس ل المستحضرات الص الم، اإل لمث ع
اهذه القطاعات و ؛وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ز فيه زال يترك ا ي ة التي م اح  تحويالت غالبي األرب

  عبر الحدود. 
  

ر من أي وقت مضى،  سيطرأصبحت توعلى الرغم من أن هذه الشركات  إن على األسواق أكث  نصيبها منف
ربعة أضعاف أ شركة 100ألكبر ، ارتفعت نسبة التركز السوقي على سبيل المثال. فماثلمرتفع بشكل لم ي ةالعامل

  . بأقل من ضعفين في العمالةلكن والسوقية، في القيمة 
 

ا  كيتويي قائالً وأضاف السيد  وم"إنن يش الي اح اً عالم نع ن األرب دون م ث سلطة السرخاءب ر الوق ، حي غي
 ل".والدخ بين زيادة تفاوت يدفع إلى قوي عاملتعد  متوازنة

  
  من الحمائية جديدةتولد أشكاالً العولمة المفرطة   

 
 ً ر جزء صغيغتكنولوجية الطفرات اللتقرير األونكتاد، ال تمثل االحتكارات الطبيعية التي تنشأ من  وفقا ر ي

ا الشركات الكبرى إلى امبراطوريات توسع في  يعود الفضلال لكن . واليوم من مشهد  ةنولوجيالتكبراعته
ً  يعودبل ، فقط ار قوانينعدم فعالية إلى  أيضا ذلك ، واتمكافحة االحتك ة الك ة للمالحماي ة مفرط ة الفكري لكي

  .لعدوانيةذ االندماج واالستحوااواستراتيجيات 
 

ل التي مريكية األشركات من ال عدد إلى بيانات داً واستنا ل، والصين، وتعم ي البرازي د، ف د يالهن ر في التقري
ة أن  ا العالي ن القطاعات ذات التكنولوجي ا(تكنولوجيتزايد حماية براءات االختراع في ثالثة م ت ا المعلوم

، على  كاتالشر هذه بارتفاع أرباحرتبط م ،الصيدالنية)واالتصاالت، والمواد الكيميائية، والمستحضرات 
  تخلفها عن الركب. يتزايد التي  ،الشركات المحليةحال عكس 

 
ول ع أص ريبي، وبي رب الض اح الته اع وأت ام ب القط عار الع اتاإلو، ةسبخأس دعم عان ومي إلال وال ى حك

ً هذه الشركاتأسهم شراء الشركات الكبرى واعادة  ا دة  ، فرص نكتلالجدي ربح م ع ساب والت ادةز، والري  ي
ذيين ديرين التنفي ات الم أتهم تعويض بهم ومكاف ة اً . ووفقوروات إن الحلق اد، ف ر األونكت ة لالتقري وة قللمفرغ

ي لشركات التاالقتصادي  السفلى والخفي تعني أن العالم لمجاميع المصالح الضغطالتي تولِّد قوة والسوقية 
ن ربح م اب والت عى لالكتس ع  تس دأ الري رعية، ويب ب ش ييكتس اوت ف ادة التف ي زي ي ف كل منهج هم بش  س

  االقتصاد العالمي.قوى ل، وفي اختالل توازن والدخ
 

  2015-1995، الكلية حصة فائض األرباح من األرباح
  (بالنسبة المئوية)
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  سكوب.دقاعدة بيانات تومسون رويترز وورلإلى اً حسابات أمانة األونكتاد، استناد المصدر:
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جميع الشركاتشركة فقط 100أكبر


