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  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة
  الدورة الثالثة عشرة

   ٢٠١٣يوليه / متوز١٢-٨جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

املشاورات واملناقشات املتعلقة باستعراضات النظراء بشأن قوانني       
وسياسات املنافسة، واستعراض القـانون النمـوذجي املتعلـق         
  باملنافسة، والدراسات املتصلة بأحكام جمموعة املبادئ والقواعد

  تأثري الكارتالت على الفقراء    

 نكتادمذكرة من إعداد أمانة األو    

   تنفيذيموجز    
إذ إن هلا تأثرياً سلبياً     . إن الكارتالت يف حد ذاهتا حمظورة يف معظم قوانني املنافسة           

على مجيع املستهلكني وإن كان الفقراء يعانون على حنو غري متناسب من آثار التواطؤ يف               
ت األساسية،  فارتفاع األسعار، ال سيما أسعار السلع واخلدما      . التجارة واملشتريات العامة  

وعـالوة  . يدفع الفقراء إىل التقليل من استهالك هذه السلع أو إىل عدم استهالك أي منها             
على ذلك، فقد متنع الكارتالت الفقراء، بوصفهم من صغار منظمي املشاريع، من الوصول      

وتستعرض هذه املذكرة عدداً مـن حـاالت        . إىل األسواق أو تعرِّضهم لسلوك استغاليل     
 قطاعات ميكن أن تكون األكثـر تـأثرياً علـى       خمتلفة يف  من واليات قضائية  الكارتالت  

وحتدد املذكرة السمات املشتركة هلذه الكارتالت وصعوبات رصدها ومقاضاهتا         . الفقراء
مث تبحث املـذكرة فيمـا إذا كـان الفقـراء      . من جانب وكاالت منافسة حديثة العهد     

ستفادهتم منها، وتقدم حملـة عامـة عـن         يستفيدون من مقاضاة الكارتالت ويف كيفية ا      
وتؤكد املذكرة أن قلة قليلة من وكاالت املنافسة احلديثة العهد          . الصعوبات اليت تعيق ذلك   
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والكارتالت هي أصعب التحديات اليت تواجـه     . جنحت يف كشف الكارتالت ومقاضاهتا    
ـ  . هذه الوكاالت يف جمال يف أمس احلاجة إىل اإلنفاذ، رغم ذلك           ذكرة أيـضاً   وحتدد امل

. دروساً رئيسية مستفادة من اخلربات املكتسبة حىت اآلن يف التعامل مع هذه الكـارتالت             
وتشمل هذه الدروس ختويل سلطات املنافسة ما يكفي من صالحيات اإلنفاذ، كما تشمل             
ترتيب القضايا اليت تشكّل مصدر قلق أكرب للفقراء حسب األولويات، وتدابري الدعوة إىل             

نافسة، ومسائل اإلنصاف يف التوزيع فيما يتعلق حبل القضايا الـيت تـؤثر، يف              تشجيع امل 
الغالب، على الفقراء أو األعمال التجارية الصغرية، وأمهية التعـاون الـدويل يف إنفـاذ               

  .إجراءات مكافحة الكارتالت
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  مقدمة    
يهدف معظم قوانني املنافسة إىل محاية املنافسة كعملية، وبالتايل إىل تعزيز الكفاءة يف             -١

غري أن قوانني املنافسة ليـست عـادةً معنيـة          . النشاط االقتصادي وحتسني رفاه املستهلك    
لكن إنفاذ قوانني املنافسة    . باألهداف االقتصادية واالجتماعية األوسع نطاقاً كاحلد من الفقر       

قد يؤدي إىل ختفيف العبء االقتصادي عن كاهل الفقراء وبالتايل إىل تعزيـز الـسياسات               
  .مية إىل احلد من الفقراألخرى الرا

وتبحث مذكرة املعلومات األساسية هذه املعدة من أجل الدورة الثالثة عشرة لفريـق               -٢
. اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة تأثري الكـارتالت علـى الفقـراء             

فيمـا إذا  تبحث التحديات اليت تواجهها سلطات املنافسة يف التحري عن الكـارتالت، و       كما
وتستند املذكرة إىل   . كان الفقراء يستفيدون من مقاضاة الكارتالت ويف كيفية استفادهتم منها         

حاالت تناولتها سلطات منافسة حديثة العهد نسبياً؛ وهي تتضمن بعض الدروس املستفادة من             
  .ملوضوعجتارهبا وتطرح بعض األسئلة للعرض على مناقشة املائدة املستديرة اليت ستتناول هذا ا

  اإلطار املفاهيمي  -أوالً  
فهو ال يقتصر على عدم كفاية الدخل، بل هو مزيج          . إن الفقر مشكلة معقّدة للغاية      -٣

وال يزال الفقـر البـشري واسـع    . من حرمان بشري ذي أبعاد اجتماعية واقتصادية خمتلفة      
اً لطبيعتـه املتعـددة     ونظـر . االنتشار يف العامل بالرغم من اجلهود الوطنية والعاملية ملكافحته        

األوجه، تّتبع الكثري من احلكومات هنجاً واسعاً وشامالً للحد منه يغطي طائفة واسعة مـن               
  .ومن املؤكد أن قوانني وسياسات املنافسة ُتسهم يف هذا اجلهد اجلماعي. اجملاالت السياساتية

اليت تتواطأ يف   إن املمارسات املانعة للمنافسة، وخصوصاً إنشاء الكارتالت الطاغية           -٤
حتديد األسعار، أو تفرض حدوداً على اإلنتاج، أو تتقاسم األسواق أو املستهلكني، وهـي               
ممارسات تؤدي إىل زيادة يف األسعار، ميكن أن يكون هلا تأثري ضار على املستهلكني عموماً               

 وعندما متس االحتكارات السلع واخلدمات األساسية اليت تلـيب  . وعلى الفقراء بشكل خاص   
وتشمل الـسلع   . االحتياجات األساسية للحياة اليومية، فإن تأثريها يكون أكثر إيذاًء للفقراء         

، والنقل، ومياه الشرب، والوقودواخلدمات األساسية عادةً املواد الغذائية األساسية، واألدوية،     
  .والكهرباء، وغريها

 صغار علـى    وبوسع الكارتالت أن تؤذي الفقراء كمستهلكني وكمنظمي مشاريع         -٥
فالفقراء كمستهلكني يعانون من ارتفاع أسعار السلع واخلدمات األساسـية الـيت            . السواء

ويف حني أن الكارتالت ُتضر باملستهلكني عموماً فإن ضـررها علـى            . حتددها الكارتالت 
فاملستهلكون الفقراء قد ُيضطرون إىل تقليص استهالكهم ملنتج حمتكـر          . الفقراء أكرب بكثري  

  .عدم الصرف على سلع أخرى لتحّمل تكلفة السلع األساسيةإىل  أو
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وللكارتالت أيضاً أثر على الفقراء ألهنا متنع املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجـم              -٦
إذ إن بإمكان الكارتالت أن تؤذي      . من دخول األسواق احملتكرة ومن تطوير أعماهلا التجارية       

 تسعى املؤسسات الـصغرية واملتوسـطة إىل        فقد. املؤسسات الصغرية واملتوسطة بعدة طرق    
الشروع يف عمل جتاري يف سوق ما، فيتواطأ أعضاء الكارتالت االحتكارية ملنعها من دخول              

وعندما تستخدم املؤسسات الصغرية واملتوسطة منتجات احتكارية كمستلزمات . هذه السوق
غرية واملتوسطة من خالل    إنتاج، فإن الكارتالت قد تزيد من كلفة اإلنتاج يف املؤسسات الص          

وقد ال تكون املؤسسات عندئذ يف موقع ميكّنها من أن          . زيادة أسعار مستلزمات اإلنتاج هذه    
تعكس هذه الزيادة يف أسعار منتجاهتا، مما ال يترك هلا خياراً سوى القبول بـإيرادات أقـل                 

 مباشـر بأحـد     وقد تتأثر هذه املؤسسات أيضاً تأثراً غـري       . هذاالعمل  جمال  اخلروج من    أو
إذ إن الكارتالت تزيد األسعار     . الكارتالت إذا ما كانت تبيع مستلزمات اإلنتاج إىل أعضائه        

وتقلّص اإلنتاج، مما يؤدي على األرجح إىل تراجع مبيعات املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل             
املتوسـطة  ومبا أن املؤسسات الصغرية و    . أعضاء الكارتل نتيجة هذا السلوك املانع للمنافسة      

تولِّد وظائف للفقراء، فإن أي أثر سليب تتسّبب فيه الكارتالت على املؤسـسات الـصغرية               
  .واملتوسطة يعين تقليص عدد الوظائف وتفاقم الفقر بشكل أكرب

وباإلضافة إىل الكارتالت البائعة، فإن للكارتالت املشترية أيضاً أثراً ضاراً، خـصوصاً              -٧
الَحظ وجود الكارتالت املشترية يف حالة املنتجات الرئيسية من السلع          وُي. الفقراءاملزارعني  على  

األساسية، كالنب والقطن والشاي والتبغ واحلليب، وهي منتجات يعتمد عليها عدد من صـغار   
ففي سوق  . )١(املزارعني والكثري من البلدان النامية اعتماداً كبرياً بوصفها مصدراً رئيسياً للدخل          

 يف املائة من اإلنتاج العاملي من الكاكـاو يف          ٩٠ر املزارعني مصدراً لنحو     الكاكاو، كان صغا  
وتتضرر أسواق السلع األساسية هذه من تكّون تكتالت احتكارية ضدها          . )٢(هناية التسعينيات 

من جانب املشترين بسبب عدم كفاية القوة التفاوضية لصغار املزارعني يف وجه عدد املشترين              
 يف املائة   ٧٠ومبا أن نسبة    . ترون هم يف العادة مؤسسات عرب وطنية كبرية       الصغري، وهؤالء املش  

 مليـار نـسمة،     ١,٤من سكان العامل النامي الذين يعانون من الفقر املدقع، والبالغ عـددهم             
، فإن كارتالت املشترين أو تعسف الشركات الزراعية عرب الوطنية          )٣(يعيشون يف املناطق الريفية   

 قوهتا السوقية يف قطاعات السلع األساسية هذه سيكون له تأثري إفقـاري             الكبرية يف استخدام  
  .مباشر على فقراء املناطق الريفية وكذلك على البلدان املُنِتجة هلذه السلع

__________ 

)١( Fox EM (2008). Antitrust, economic development and poverty: the other path. In: Qaqaya H and 

Lipimile G, eds., The Effects of Anti-competitive Business Practices on Developing Countries and 

Their Development Prospects. United Nations publication. UNCTAD/DITC/CLP/2008/2. New 

York and Geneva. 
)٢( International Cocoa Organization. Available at http://www.icco.org/faq/57-cocoa-production/123-

how-many-smallholders-are-there-worldwide-producing-cocoa-what-proportion-of-cocoa-

worldwide-is-produced-by-smallholders.html (accessed on 14 January 2013). 
 .٢٠١١ تقرير الفقر الريفي، ،)٢٠١١(الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  )٣(
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 االقتـصادي   الركودوقد يكون أثر الكارتالت أكثر ضرراً على الفقراء يف أوقات             -٨
األكثر ُعرضة ألثرها   هم  ادية، يكون الفقراء    فخالل األزمات االقتص  . األزمات االقتصادية  أو

التراجع االقتصادي واألقل قدرة على بكما أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي األكثر تأثراً   
املـنخفض  الدخل   ذوو   وعادةً ما يكون ُمعيلو اُألسر املعيشية     . البقاء بعد األزمات االقتصادية   

 الكـارتالت لتـضاف إىل   فيهار اليت تتسّبب  وتأيت زيادة األسعا  . من يفقدون وظائفهم  أول  
فأزمة الرقاق يف املكسيك على سـبيل       . الُعسرالتراجع احلاد يف الدخل، مما يدفع الفقراء حنو         

ا يف البداية عوامل خارجية، مل ُتصب األكثر فقراً فحسب بل أخرجت            هباملثال، اليت تسّببت    
 الرقـاق   منتجـي  كبار   استغلعندما  وتدهور الوضع   .  الرقاق من السوق   منتجيالفقراء من   

وحـىت يف وقـت االنتعـاش       . )٤(رفع األسعار أكثر فأكثر   وشرعوا يف ختزين الرقاق ل    األزمة  
املواد الغذائية األساسية من التسّبب بأزمة      الوقود أو   أسواق  يف   كارتالت   تاالقتصادي، متكن 

لكـن  و  فحسب، لغذاء من نقص ا    ال رى أمارتيا سني أن اجملاعة ميكن أن حتدث       يو. للفقراء
علـى  مثال  كوقد ساق   . اليت تنطوي عليها آليات توزيع املواد الغذائية      االختالالت  أيضاً من   

يف املنـاطق    اليت يرى أن سببها يعود إىل انتعاش اقتصادي          ١٩٤٣عام  يف  ذلك جماعة البنغال    
 عنـدما   فيني جوعاً الري زاد من أسعار املواد الغذائية مما أدى إىل وفاة ماليني العمال             احلضرية
  .)٥(عن مواكبة هذه الزيادة أجورهم عجزت

ومن هذا املنظور ميكن إلنفاذ قوانني املنافسة إنفاذاً دقيقاً أن ميثل أداة سياساتية ليس                -٩
لضمان أن تؤدي األسواق إىل الكفاءة يف ختصيص املوارد فحسب بل ولضمان عمل هـذه               

لة املتوفرة إىل أن وكاالت املنافسة احلديثة العهـد         وتشري األد . األسواق لصاحل الفقراء أيضاً   
. تويل األولوية للممارسات املانعة للمنافسة اليت تؤثر يف قطاعات السلع واخلدمات األساسية           

وكما تبني أمثلة احلاالت الواردة يف اجلزء التايل، تسهم تدخالت سلطات املنافسة الوطنية يف              
، ليس اهلدف   ١ن احلد من الفقر، كما ورد يف الفقرة         بيد أ . ختفيف العبء عن كاهل الفقراء    

بل هو باألحرى أحد النواتج     . الرئيسي ألنشطة اإلنفاذ اليت تقوم هبا سلطات املنافسة الوطنية        
وهتدف معظم قـوانني املنافـسة إىل تـشجيع         . اجلانبية للتدخل من أجل مكافحة االحتكار     
. دية وحتسني رفاه املستهلك إىل أقصى حد ممكن       املنافسة، وبالتايل إىل زيادة الكفاءة االقتصا     

وتتحدد جهود اإلنفاذ القوية امللحوظة يف هذا اجملال، أساساً، مـن خـالل انتقـاء تقـديري      
للقطاعات املستهدفة تقوم به سلطات املنافسة الوطنية استناداً إىل معايري تشمل حجم ومستوى             

دان النامية من وضع وتطوير قوانني منافـسة        لكن ال شيء مينع البل    . إيرادات السكان املتضررين  
 القضائية صـراحة    وتراعي بعض الواليات  . تراعي احتياجات شعوهبا وأهدافاً سياساتية أخرى     

فعلى سبيل املثال، تـستخدم جنـوب     . أهدافاً سياساتية أخرى يف قوانني املنافسة اخلاصة هبا       

__________ 

)٤( Fox EM)  أعاله١انظر احلاشية رقم .( 
)٥( Sen A (1981). Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford University 

Press. Oxford. 
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نفيذ أهداف اقتـصادية واجتماعيـة   أفريقيا تشريعات املنافسة وتنفذها كوسيلة لإلسهام يف ت     
أوسع نطاقاً، كخلق الوظائف واالحتفاظ بـاملوظفني، وحتقيـق اإلنـصاف يف مـشاركة              
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد، وتوسيع نطاق امللكية وزيادة التنويـع العرقـي             

فـسة يف   وتبني واليات قضائية أخرى مثل كينيا أمهية تـشجيع وتعزيـز املنا           . )٦(للمالكني
  .توجيهاهتا السياساتية كوسيلة للقضاء على الفقر

  القضايا  لىأمثلة ع  -ثانياً  
، حصل ضحايا الكـارتالت يف الواليـات        )٧(وفقاً لدراسة أعدها الندي وديفيس      -١٠

املتحدة األمريكية على أكثر من تسعة مليارات دوالر من دوالرات الواليات املتحدة نقـداً،              
ألخرى كاملنتجات أو التخفيضات، من خالل اإلنفاذ اخلـاص منـذ           عدا أشكال التعويض ا   

ووفقاً لتقديرات املفوضية األوروبية، فإن التكلفة      . )٨( قضية خاصة فقط   ٢٥، يف   ١٩٩٠ عام
السنوية للكارتالت الطاغية اليت تعمل يف االحتاد األورويب أو يف دولة عضو واحدة يف االحتاد               

وبالنظر إىل أن نـسبة كـشف       . )٩( مليار يورو  ٦٩ورو و  مليار ي  ٢٥األورويب تتراوح بني    
، فإن من املرجح أن يكـون       )١٠( يف املائة  ٢٠ و ١٠الكارتالت الطاغية تقدر مبا يتراوح بني       

وتعطي هذه األرقام فكرة عـن حجـم        . الضرر احلقيقي الذي تسببه الكارتالت أكرب بكثري      
ملستهلكني سيتأثرون بشكل غـري     األضرار الذي تسببها الكارتالت، وميكن تصور أن أفقر ا        

ويقدم هذا الفرع بعض األمثلة على عمل الكارتالت من بلدان نامية           . متناسب هبذه األضرار  
  .تؤثر على األرجح على الفقراءخمتلفة ومن اقتصادات ناشئة يف قطاعات 

__________ 

مسامهة من جنوب أفريقيا يف املنتدى العاملي املعين باملنافسة التابع ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                    )٦(
 .٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٨باريس، . االقتصادي

)٧( Lande RH and Davis JP (2008). Benefits from private enforcement: an analysis of forty cases. 

University of San Francisco Law Review. 42:879–913. Available at  
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1090661 (accessed 16 April 2013).  

)٨( As cited in Li K (2011). On optimizing the deterrence of cartels. The American Antitrust Institute 

working paper No. 11–10. 5 December. 
)٩ ( Commission of the European Communities (2008). Commission staff working document. 

Accompanying document to the White Paper on Damages Actions for Breach of the European 

Commission Antitrust Rules – Impact Assessment, p. 14–15. COM(2008) 165 final .   متـاح علـى
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:0405:FIN:EN:DOC: التايل الرابط

(accessed 16 April 2013). 
 .١٥، صفحة ٩انظر احلاشية  )١٠(
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  الربازيل  -ألف  

  )١١()٢٠١٠(الغازات الصناعية والطبية   -١  
ازيلية غرامة على مخس شركات وستة مـن مـسؤوليها          فرضت سلطة املنافسة الرب     -١١

)  مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ١,٨( مليار دوالر برازيلي     ٢,٩التنفيذيني تبلغ   
وهذه واحدة من   .  بسبب قيامهم بتكوين كارتل يف سوق الغازات الصناعية        ٢٠١٠يف عام   

وتـشمل  . منع االحتكـار   إجراءات   أقصى الغرامات اليت فُرضت يف تاريخ الربازيل يف إطار        
، تقاسم الزبائن، والتالعـب يف      ١٩٩٨املمارسات التواطئية هلذه الشركات، اليت بدأت عام        

 بعـد ورود    ٢٠٠٣وقد بدأ التحقيق يف هذا املوضوع عـام         . العطاءات، والتسعري التواطئي  
الل وكُشف عن وجود الكارتل من خالل التنصت على اهلاتف ومن خ          . شكوى من جمهول  

 مليـار   ٢,٢وغُرمت شركة كربى يف هذا القطاع، وهي وايت مـارتن،           . مدامهات مباغتة 
 يف املائة من رقم أعمال ٥٠دوالر برازيلي، وهي أعلى غرامة من نوعها يف الربازيل، وتشكل     

.  بسبب نشاطها االحتكـاري  ١٩٩٧وقد سبق أن أدينت شركة وايت مارتن عام         . الشركة
ومبا أن املنتجات احملتكرة ُتستخدم أساساً يف       . امل هام يف حتديد الغرامة    والعودة إىل اإلجرام ع   

القطاع الصحي، فإن هلذا الكارتل تأثرياً مباشراً على تكلفة هذه املنتجات بالنسبة للمرضـى              
  .واملستشفيات، فضالً عن شركات الصرف الصحي واملياه

   )١٢()٢٠٠٧(البرتين   -٢  
 الوقـود وقد تراجعت أسعار    . ٢٠٠٧امهة مباغتة عام    اكُتشف كارتل برتين بعد مد      -١٢

 إىل  الوقودوأدى هذا التراجع يف أسعار      .  يف املائة بعد اكتشاف الكارتل     ١٠بنسبة تزيد عن    
ووقود التجزئة هو منتج أساسي ال سيما يف البلدان اليت          . وفورات عامة تزيد عن مليون يورو     

ويف الربازيـل، متثـل     .  الشحن ونقل األشخاص   تعتمد اعتماداً كبرياً على الطرق السريعة يف      
وتؤثر أسعار الوقود على األسعار     .  يف املائة من جمموع نقل البضائع      ٦٢الطرق السريعة نسبة    

  .، مما يؤثر تأثرياً مباشراً على الفقراء احلافالتالنهائية للسلع األساسية وتذاكر

__________ 

، الـدورة  "تأثري الكارتالت على الفقـراء  "بشأنمسامهة من الربازيل يف املائدة املستديرة اليت عقدها األونكتاد    ) ١١(
 / متـوز  ١٢-٨جنيـف،   . ني وسياسـات املنافـسة    الثالثة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوان       

-http://lalibrecompetencia.com/2010/09/09/brazilian-antitrust-agency-finesانظر أيـضاً    . ٢٠١٣ يوليه

gas-cartel-in-us-1-8-billion/ (accessed 16 April 2013). 
. ظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي      مسامهة من الربازيل يف املنتدى العاملي املعين باملنافسة التابع ملن          )١٢(

 .٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٨باريس، 
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  )١٣(شيلي  -باء  

  )٢٠١٢(الصيدليات   -١  
، رفع مكتب املدعي العام الوطين للشؤون االقتصادية        ٢٠٠٨ديسمرب  /ليف كانون األو    -١٣

شكوى ضد ثالث صيدليات تبيع بالتجزئة متهماً إياها بأعمال تواطئية أدت إىل زيـادات يف               
ويف . ٢٠٠٨مـارس   / وآذار ٢٠٠٧ديسمرب  / أدوية يف الفترة ما بني كانون األول       ٢٠٦أسعار  
 الـوطين للـشؤون     اق تسوية بني مكتب املدعي العام     ، مت التوصل إىل اتف    ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

وقد كان هلـذه    . االقتصادية وصيدليات أهومادا اليت وافقت على دفع مليون دوالر أمريكي         
، فرضت حمكمة الـدفاع     ٢٠١٢يناير  /ويف كانون الثاين  . القضية تأثري كبري على الرأي العام     

ر أمريكي على كـل مـن سلـسليت          مليون دوال  ٢٠عن املنافسة احلرة غرامة ُتقدر حبوايل       
وهذا هو أقصى حد من الغرامات ميكن تطبيقه يف إطار قـانون            . صيدليات التجزئة األخريني  

املنافسة، وهو يستند إىل خطورة التصرف املذكور وحجم الضرر الذي سببه والذي أثـر يف               
يف هذا احلكم هـو  واملبلغ اإلمجايل للغرامات اليت فُرضت . عدد كبري من املستهلكني يف البلد    

أعلى من جمموع مجيع الغرامات اليت فرضتها حمكمة الدفاع عن املنافسة احلرة منذ تأسيـسها       
، أيدت احملكمة العليا قرار حمكمة الدفاع عن املنافسة         ٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول . ٢٠٠٤عام  
لـشركات  ا"وقال قضاة حمكمة الدفاع عن املنافسة احلرة يف احلكم الذي أصدروه إن        . احلرة

املتورطة يف هذه القضية ارتكبت خمالفة خطرية للغاية، نظراً لطبيعتها ولنتائجهـا الفعليـة يف               
فقـد ُوضـعت الفائـدة      ... سوق صيدليات التجزئة، ولنطاق السوق اجلغرافية املتضررة        
  .)١٤("االقتصادية قبل الكرامة اإلنسانية وقبل احلياة وصحة األفراد

  )لنظر فيهاجاري ا (الدواجنحلوم   -٢  
بدأ مكتب املدعي العام الوطين للشؤون االقتصادية حتقيقات تتعلق بكارتل احتكاري   -١٤

وقد شكلت رابطة جتارية هذا . يعتمد طريقة تقييد اإلنتاج، وهو يضم ثالث شركات دواجن       
وبالنظر إىل خطورة األعمـال الـيت       . الكارتل وأشرفت عليه خالل السنوات العشر املاضية      

ا هذه الشركات ومدهتا والقوة السوقية اليت منحهـا هـذا االتفـاق االحتكـاري     قامت هب 
للشركات املتورطة وكون املنتج املعين هو من املواد الغذائية األساسية، طلب مكتب املدعي              
العام الوطين للشؤون االقتصادية فرض أقصى غرامة ينص عليها القـانون وحـل الرابطـة               

م املكتب أدلة مجعها خالل مدامهات مباغتة بفضل صـالحيات          وللمرة األوىل، قد  . التجارية
  .٢٠٠٩املصادرة اليت ُمنحت له مبوجب قانون املنافسة املعدل لعام 

__________ 

، الدورة الثالثة   "تأثري الكارتالت على الفقراء    "بشأن األونكتاد   عقدهامسامهة من شيلي يف املائدة املستديرة اليت         ) ١٣(
 .٢٠١٣يوليه / متوز١٢-٨جنيف، . سةعشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املناف

)١٤( See http://www.fne.gob.cl/english/2012/09/11/supreme-court-upholds-tdlcs-ruling-against-cruz-
verde-and-salcobrand-pharmacies-imposing-the-highest-ever-fines-for-collusion/#more-1216 

(accessed 10 April 2013). 



TD/B/C.I/CLP/24/Rev.1 

GE.13-51077 10 

  ) النظر فيهاجاري(النقل باحلافالت   -٣  
، باشر مكتب املدعي العام الوطين للشؤون االقتـصادية،         ٢٠١١يونيه  /يف حزيران   -١٥

واهتـم  .  النقل الربي للركاب اليت تقدمها الشركات اخلاصة      حبكم منصبه، حتقيقاً يف خدمات    
شركتني وأحد األفراد بالشروع، على حنو منسق، يف أعمال هتدف إىل حتديد تواطئي لتعريفة              

وطلب .  على طرق حمددة من وإىل سانتياغو حركة احلافالتتواترتوزيع  النقل واالتفاق على    
يني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة علـى  املكتب فرض غرامات تقدر حبوايل سبعة مال      

وأُعفيت الشركة األخرى من أي غرامـة       . إحدى الشركات وعلى الشخص رهن التحقيق     
  . الذي تقدمت بهالتساهلبفضل طلب 

  إندونيسيا  -جيم  

  )١٥()٢٠٠٩(زيت النخيل املستخدم يف الطبخ     
 مصنِّعاً لزيـت    ٢٠ي بني   اكتشفت سلطة املنافسة اإلندونيسية كارتل تسعري تواطئ        -١٦

 مليون دوالر   ٣١النخيل املستخدم يف الطبخ، مما دفعها إىل طلب فرض غرامة إمجالية قدرها             
ووفقاً لتقديرات سلطة املنافسة اإلندونيسية، بلغت خـسائر        . من دوالرات الواليات املتحدة   

ع سعر زيـت    وتراج.  مليون دوالر أمريكي   ١٧٨املستهلكني خالل فترة التكتل االحتكاري      
لكن احملكمة . الطبخ بعد البيان العلين الذي أصدرته سلطة املنافسة اإلندونيسية خالل التحقيق      

العليا أبطلت قرار سلطة املنافسة اإلندونيسية معتربة أن األدلة غري املباشرة اليت استندت إليها              
  . هذه السلطة مل تكن كافية إلثبات وجود انتهاك

  كينيا  -دال  

  )١٦(النقل    
أجرت سلطة املنافسة يف كينيا حتقيقاً يف الكارتالت املتخفية على شكل رابطـات               -١٧

جتارية ورابطات لرعاية العاملني يف قطاع النقل بسيارات األجرة املشتركة، واكتشفت وجود            
وأعاقـت هـذه    . على املشاركني يف السوق   " رسوم دخول الطرق  "تسعري تواطئي وفرض    

وأوصـت هـذه    . لفقراء من صغار منظمي املشاريع إىل الـسوق       الرسوم الدخول احملتمل ل   

__________ 

، "تأثري الكارتالت علـى الفقـراء     "بشأن  ألونكتاد  اليت عقدها ا  سيا يف املائدة املستديرة     مسامهة من إندوني   )١٥(
 ١٢-٨ ،جنيـف . الدورة الثالثة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسـات املنافـسة        

 .٢٠١٣يوليه /متوز
. ة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي       مسامهة من كينيا يف املنتدى العاملي املعين باملنافسة التابع ملنظم          )١٦(

 .٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٨باريس، 
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لكن سلطة املنافسة أصدرت أمراً  . اليت يتعني على أعضائها حتصيلها     الرابطات بأجرة الركوب  
هلذه الرابطات بالتوقف والكف عن هذه املمارسة، فتوقفت عن هذه املمارسـات املخالفـة          

وكان مـن شـأن هـذه املمارسـات         . ارونتيجة لذلك، استقرت األسع   . لقوانني املنافسة 
االحتكارية يف قطاع النقل بسيارات األجرة املشتركة أن يؤثر تأثرياً كبرياً على األسـر ذات               

 يف املائة من دخلها     ٧الدخل املنخفض واليت يبلغ إنفاقها على سيارات األجرة املشتركة نسبة           
  . خل املرتفع يف املائة بالنسبة لألسر املعيشية ذات الد٠,٢  بمقارنة 

  بريو  -هاء  

   )١٧()٢٠٠٨(األوكسجني لالستخدام الطيب     
خلصت سلطة املنافسة يف بريو إىل أن موردي األوكسجني املـستخدم لألغـراض               -١٨

الطبية يف النظام الصحي العمومي يف بريو وزعوا فيما بينهم عطاءات مشتريات هذا املنـتج               
وقد عوقبت الشركات املتورطة يف     . ٢٠٠٤ و ١٩٩٩توزيعاً جغرافياً يف الفترة ما بني عامي        

وهذا املنتج ال غىن عنه حلياة وصحة األشخاص الذين ال يستطيعون تلقي العـالج يف               . ذلك
وبالتايل فإن هذا التصرف كان من شأنه أن يضر بالسكان ذوي           . املؤسسات الصحية اخلاصة  

  .الدخل املنخفض أكثر من غريهم

  مجهورية كوريا  -واو  

  )١٨()٢٠٠٩(ل  البترول املسيَّغاز  -١  
الحظت جلنة التجارة العادلة جبمهورية كوريا أن أسعار غاز البترول املسيَّل ظلّـت               -١٩

 عندما استقّرت األسعار الدولية، فباشرت حتقيقاً       ٢٠٠٨يناير  /مرتفعةً حىت بعد كانون الثاين    
سّيل احملليـة يرجـع     وخلصت إىل أن ارتفاع أسعار غاز البترول امل       . ٢٠٠٨أبريل  /يف نيسان 

وفرضـت اللجنـة غرامـةً قياسـيةً     . أساساً إىل رفع األسعار من جانب مورِّدي هذا الغاز       
 مليون دوالر أمريكي على سبعة مورِّدين لغاز البترول املسيَّل بسبب التواطؤ يف             ٦٠٠ بلغت

ـ  . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣حتديد أسعار اجلملة لغاز البترول املسيَّل بني عامي          ة، يف  وشدَّدت اللجن
بيان صحفي، على أن غاز البترول املسيَّل هو أحد مستلزمات اإلنتاج األساسية ومن اللوازم              

__________ 

مسامهة من بريو يف منتدى أمريكا الالتينية للمنافسة الذي نظمته منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                    )١٧(
 .٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٩-١٨سانتو دومينغو، . االقتصادي

، "تأثري الكارتالت على الفقـراء    "بشأن  ألونكتاد  اليت عقدها ا  املائدة املستديرة   مسامهة من مجهورية كوريا يف       ) ١٨(
 ١٢-٨ ، جنيـف  .الدورة الثالثة عشرة، فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقـوانني وسياسـات املنافـسة             

 .٢٠١٣يوليه /متوز
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اليومية لسائقي سيارات األجرة وعربات املعوقني وكذلك لُألسر يف املناطق الفقـرية الـيت              
  . يصل إليها الغاز الطبيعي املسيَّل الذي يشكل مصدراً أكثر مالءمةً من مصادر الوقود ال

  )٢٠٠٧(السكر   -٢  
اكتشفت اللجنة كارتالً احتكارياً للسكر يضمُّ ثالثة منتجني شاركوا يف التـسعري              -٢٠

، وفرضت اللجنـة    ٢٠٠٥ و ١٩٩١التواطئي للسكر ويف حتديد كميات التوريد بني عامي         
  .غرامات عليهم

  االحتاد الروسي  -زاي  

  )١٩()٢٠١١ (الكلور    
حتادية كارتالً ظل نشطاً يف سوق الكلور ألكثر        قاضت دائرة مكافحة االحتكار اال      -٢١

وُيستخدم الكلور يف طائفة متنوِّعة من املنتجات الصناعية واالستهالكية،         . من ثالث سنوات  
واستناداً إىل األدلة الـيت     . كاملنتجات الصيدالنية واملنسوجات، كما يستخدم يف تعقيم املياه       

 املعلومات الواردة من مستهلكي الكلور، أثبتت احلصول عليها خالل مدامهات مباغتة وإىل متّ
دائرة مكافحة االحتكار أن تسع شركات دخلت يف اتفاق احتكاري يهـدف إىل حتديـد               

  .األسعار وكميات اإلمدادات، وإىل تقاسم األسواق حبسب عدد الزبائن

  جنوب أفريقيا  -حاء  

  )٢٠()٢٠١٠-٢٠٠٧(اخلبز واملطاحن   -١  
يف جنوب أفريقيا إىل أنّ شركات كربى مهيمنة يف جمال طحن  خلصت جلنة املنافسة      -٢٢

القمح والذرة وإنتاج اخلبز ودقيق الذرة تواطأت فيما بينها لتحديد األسعار من خالل عقـد               
واملعروف أن الذرة والقمح    . ٢٠٠٧ و ١٩٩٤اجتماعات وإجراء اتصاالت دورية بني عامي       

غذائية األساسية، كدقيق الذرة واخلبز، اليت هلـا        مها من املستلزمات الضرورية إلنتاج املواد ال      
ويف املراحل  . وباشرت اللجنة حتقيقاً مشل شركات اخلبز واملطاحن      . أمهية بالغة بالنسبة للفقراء   

__________ 

، "تأثري الكارتالت على الفقراء    "بشأنمسامهة من االحتاد الروسي يف املائدة املستديرة اليت عقدها األونكتاد            )١٩(
 ١٢-٨ جنيـف،  .الدورة الثالثة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسـات املنافـسة        

 .٢٠١٣يوليه /متوز
)٢٠ ( Rakhudu M and Kalicharan A (2008). Bread and milling cartel. Competition News. Edition 28. June. 

Available at http://www.compcom.co.za/assets/Uploads/AttachedFiles/MyDocuments/June-08-
Newsletter-28.pdf (accessed 15 April 2013); and Competition Commission of South Africa (2010). 

Competition Commission settles with Pioneer Foods. Media release, 2 November. Available at  
http://www.compcom.co.za/assets/Uploads/AttachedFiles/MyDocuments/Commission-settles-with-

Pioneer- Foods2.pdf (accessed 15 April 2013). 
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واستناداً إىل املعلومات   . األوىل من التحقيق، تقّدمت إحدى الشركات بطلب للتساهل معها        
للجنة أن أربعة خمابز اتفقت على حتديد سعر بيع         الواردة من الشركة مقدِّمة الطلب، علمت ا      

وفرضت . اخلبز وشكَّلت أيضاً كارتالً يف جمال الطحن لالتفاق على األسعار وتقاسم الزبائن           
أو املطاحن يف الفترة    /حمكمة املنافسة غرامات على ثالث شركات لتواطئها يف كارتل اخلبز و          

، توصـلت   ٢٠١٠نوفمرب  /شرين الثاين ويف ت . ٢٠١٢ و ٢٠٠٧ديسمرب  /ما بني كانون األول   
ومشلت حزمة التسوية، إضافةً إىل . اللجنة إىل اتفاق تسوية مع أحد كبار األعضاء يف الكارتل     

العقوبات التقليدية والتعويضات، تدابري مبتكرة كااللتزام خبفض األسعار وتـدابري أخـرى            
  .هتدف إىل معاجلة شواغل التوزيع

  )٢٠٠٨(املنتجات الصيدالنية   -٢  
بعد حتقيق دام ثالث سنوات، قاضت جلنة املنافسة ثالث شركات صيدالنية متورِّطة              -٢٣

يف مناقصات تواطئية وتقاسم لألسواق هبدف جتنُّب املنافسة والتالعب بأسـعار املنتجـات             
الصيدالنية وغريها من املنتجات املستخدمة يف املستشفيات واليت تـورَّد إىل املستـشفيات             

واعتربت اللجنة أن . م أحد أعضاء هذا الكارتل بطلب تساهل وتعاون مع اللجنة     وتقدَّ. العامة
هذه القضية تكتسي أمهيةً يف ضوء تزايد القلق العام إزاء تزايد تكاليف الرعايـة الـصحية،                
وشدَّدت على أن السلوك التواطئي ميثِّل من دون شك أحد العوامل الـيت تـسهم يف رفـع                

   .)٢١(ة الصحيةاألسعار يف أسواق الرعاي

  تركيا  -طاء  

  )٢٢()٢٠٠٨(حلوم الدواجن     

حقَّقت سلطة املنافسة التركية يف املزاعم اليت وردت يف وسائل اإلعـالم عـن وجـود       -٢٤
ومشـل  . على حتديد األسعار وحتديد اإلنتاج بني املوزِّعني يف سـوق حلـوم الـدواجن              تواطؤ

واستناداً إىل األدلـة    .  الدواجن ومربِّي الدواجن    موزِّعاً إضافة إىل رابطة منتجي حلوم      ٢٧ التحقيق
اليت متَّ العثور عليها خالل عمليات التفتيش اليت جرت يف مواقع عمل املتورِّطني، خلصت سـلطة        
املنافسة إىل أن تسعة موزِّعني شاركوا يف كارتل وقاموا جمتمعني بتقليص اإلمدادات ورفع األسعار              

  .لطة غرامةً إدارية على كلٍّ من هؤالء املوزِّعنيوفرضت الس. ٢٠٠٨ و٢٠٠٣بني عامي 

__________ 

)٢١ ( Competition Commission of South Africa (2008). Pharmaceutical product cartel referred for 

prosecution. Media release. 11 February. Available at  
http://www.compcom.co.za/assets/Uploads/AttachedFiles/MyDocuments/MR012008.doc (accessed 

15 April 2013).  
، الدورة الثالثة   "تأثري الكارتالت على الفقراء    "بشأنمسامهة من تركيا يف املائدة املستديرة اليت عقدها األونكتاد           ) ٢٢(

 .٢٠١٣يوليه / متوز١٢-٨ جنيف، .اء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسةعشرة لفريق اخلرب



TD/B/C.I/CLP/24/Rev.1 

GE.13-51077 14 

  زامبيا  -ياء  

  )٢٣()٢٠١٢ (األمسدة    
تشكِّل األمسدة أحد مستلزمات اإلنتاج األساسية يف القطاع الزراعي وهـي أكثـر               -٢٥

وتدعم احلكومة الزامبية جزءاً من تكاليف األمسدة اليت يتكبدها صـغار           . املواّد األولية تكلفةً  
 وهي حتصل على هذه األمسدة من شركتني ظلتا تفوزان باملناقصة طوال السنوات             .املزارعني

وساورت اللجنة الزامبية للمنافسة ومحاية املستهلك شكوٌك بوجود كارتـل،          . العشر املاضية 
لكـن احلكومـة    . فنفَّذت مدامهة مباغتة هلاتني الشركتني مجعت خالهلا أدلةً تثبت تورُّطهما         

ق، عن قلقها إىل اللجنة إزاء هذه القضية، وخـصوصاً إزاء تـداعياهتا             أعربت، أثناء التحقي  
احملتملة املتمثِّلة يف انقطاع إمدادات األمسدة، مما قد يؤدِّي إىل نقص الغذاء وانعـدام األمـن                

  .ولذلك متّ تعليق التحقيقات. الغذائي

  السمات املشتركة لقضايا الكارتالت  -ثالثاً  
لع األساسية خصائص هيكليـة منطيـة جتعلـها عرضـةً           ُيالحظ أن لصناعات الس     -٢٦

ففي العديد من احلاالت، يكـون      . فهذه الصناعات شديدة التمركز   . للتكتُّالت االحتكارية 
وبالتايل تكون املرونة السعرية للطلب عليـه       . املنتج متجانساً وتكون بدائله قليلة أو منعدمة      

وبالتايل فإن الكارتالت مـستفحلة يف هـذه        . منعدمةعادلة  الشرائية امل لقوة  فا. ضعيفة للغاية 
ونظراً للتماثل يف هيكل السوق يف العديد من البلدان أو هليمنة جمموعة الشركات             . الصناعات

املتعدِّدة اجلنسيات نفسها على األسواق، ليس من النادر أن نرى كارتالت متماثلة تعمل يف              
  .بلدان خمتلفة

  ملتأثِّرة أنواع الكارتالت والقطاعات ا  -ألف  
يف معظم حاالت الكارتالت املبّينة يف الفرع الثاين، ميثِّل التسعري التـواطئي أكثـر                -٢٧

وهناك أيضاً حاالت تعمل فيها الكارتالت على احلدِّ من اإلنتاج          . أشكال الكارتالت شيوعاً  
فس أو تقاسم الزبائن أو األسواق أو التالعب بالعطاءات، وإن كانت هذه احلاالت ليست بن             

ويف العديد من حاالت التسعري التواطئي واحلدِّ من اإلنتاج، تورَّطت رابطات           . درجة الشيوع 
ويف مجيع احلاالت املذكورة يف الفرع الثاين تقريباً،        . صناعية يف تنسيق الكارتل واحملافظة عليه     

تالت والـيت  أما القطاعات اليت تأثَّرت بالكار   . تضرَّر املستهلكون الفقراء من ارتفاع األسعار     

__________ 

. مسامهة من زامبيا يف املنتدى العاملي املعين باملنافسة التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي                 )٢٣(
 .٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٨باريس، 
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أضّرت فيها الكارتالت على األرجح باألسر املعيشية الفقرية فهي قطاعات السلع واخلدمات            
ويف بعض القطاعات كالنقل باحلافالت،     . األساسية، كاملواّد الغذائية واألدوية والوقود والنقل     

  .حتول الكارتالت املسيطرة على السوق دون دخول الشركات الصغرية إىل هذه السوق
فالفقراء يف العديد من البلدان     . ومتثِّل كارتالت التالعب بالعطاءات ممارسةً شائعةً أيضاً        -٢٨

ومشاريع احلدِّ  . النامية يعتمدون على السلع واخلدمات اليت توفِّرها احلكومات املركزية واحمللية         
 تتطلّب شراء احلكومات    من الفقر اليت متوِّهلا املعونة اخلارجية أو املوارد العامة، على سبيل املثال،           

للسلع واخلدمات من أجل بناء املدارس العامة واملستشفيات والطرق أو شراء األدوية والـزي              
 النوعية املالئمة مـن     ونظراً حملدودية املوارد، فإن الدولة هتتم بشدة بشراء       . املدرسي وما شابه  

دف، ميثل وضع إجراءات    ولتحقيق هذا اهل  . السلع واخلدمات املطلوبة بأدىن األسعار املمكنة     
مالئمة للمشتريات احلكومية واإلنفاذ القوي لقانون املنافسة يف مواجهة التالعب بالعطاءات           

ويف . ومنع الفساد السبل الفضلى لضمان أفضل قيمة مقابل الثمن وأكرب فائدة ممكنة للفقراء            
فـضة الـدخل،   البلدان اليت وضعت فيها احلكومة برنامج إسكان اجتماعيـاً لألسـر املنخ          

، فتشتري بالتايل األمسنت، ميكن للتسعري التواطئي والتالعب بالعطاءات مـن           )٢٤(كالربازيل
خالل كارتالت األمسنت أن يفرض عبئاً هائالً على اإلنفاق احلكومي، مما يؤدِّي بالتـايل إىل            

  .تقليص املوارد اليت ميكن استخدامها يف برامج تفيد الفقراء

   تواجه إنفاذ إجراءات مكافحة الكارتالتالتحدِّيات اليت  -باء  
يتطلّب اإلنفاذ الفّعال إلجراءات مكافحة الكـارتالت مـنح سـلطات املنافـسة               -٢٩

صالحيات إنفاذ كافية وأدوات حتقيق فّعالة لتيسري مجع األدلة ومتكينها من فرض عقوبـات              
ان أخرى صعوبات يف    وقد جنحت بعض البلدان يف مقاضاة الكارتالت بينما تواجه بلد         . فّعالة

  .ويتناول هذا اجلزء بعض هذه الصعوبات. هذا اجملال

  مجع األدلة  -١  
تتمثَّل إحدى صعوبات التصدِّي للكارتالت يف العثور على أدلة على وجود اتفـاق               -٣٠
اتصال لعقد اجتماعات أو إجراء مكاملات هاتفية أو تبادل رسائل إلكترونية بني أعـضاء               أو

ديد من الواليات القضائية، تنظر احملاكم يف أدلٍة مباشرة على وجود اتفـاق           ويف الع . الكارتل
وتعترب األدلة غري املباشرة غري كافية إلثبات وقوع االنتهاك، كما حدث يف قـضية زيـت                

بيد أن العثور على أدلة على اتفاق احتكاري ميثِّـل  . النخيل املستخدم يف الطبخ يف إندونيسيا    
غري أنه ميكن التغلُّب على هـذه الـصعوبة   . هو واحد من أكرب التحدِّيات   أمراً صعباً للغاية و   

__________ 

 العاملي املعين باملنافسة يف أمريكا الالتينية التابع ملنظمة التعـاون والتنميـة يف       مسامهة من الربازيل يف املنتدى     )٢٤(
 .٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٩-١٨سانتو دومنغو، . امليدان االقتصادي
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خالل منح وتوفري الصالحيات واملوارد الكافية لسلطة املنافسة كي تنفِّذ مدامهاهتا املباغتة             من
وتقوم بعمليات التفتيش وتضع يدها على األدلة، وتبين قدراهتا البشرية والتقنية مـن أجـل               

  . عن التكتُّالت االحتكارية ومقاضاهتاالنجاح يف التحّري 

  أدوات التحقيق  -٢  
يف معظم احلاالت املبّينة يف الفرع الثاين، استخدمت وكاالت املنافـسة يف االحتـاد         -٣١

الروسي، والربازيل، وتركيا، ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، وشيلي املدامهات املباغتـة           
ثبت أن املدامهات املباغتة وبرامج التساهل هي       وقد  . وبرامج التساهل يف كشف الكارتالت    

وبالتايل، فإن من األمهية مبكان أن ُتمَنح وكاالت املنافسة . أكثر األدوات فعالية يف مجع األدلة   
السلطة اليت ختوِّهلا القيام هبذه املدامهات أو الزيارات غري املعلنة ملقاّر الـشركات املـشتبه يف                

فضالً عن صالحية الوصول إىل أماكن املعلومـات املاديـة          مشاركتها يف هذه الكارتالت،     
واالفتراضية، كخزائن امللفات واحلواسيب، دون احلصول على إذن من مـوظفي الـشركة             

  . مديريها أو
وفيما يتعلَّق بربامج التساهل، لوحظ أن الكثري من البلدان النامية اليت تتمتَّـع بـسجلٍ           -٣٢

كالربازيل، وتركيا، ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا اعتمدت       جيٍد يف إنفاذ قوانني املنافسة،      
واكتسبت سلطات املنافسة من هذه     . برامج تساهل بعدما جنحت يف مقاضاة بعض الكارتالت       

ومثّـة عامـل مـؤثِّر آخـر        . التجارب بعض املصداقية الالزمة للتنفيذ الفّعال لربامج التساهل       
فأعضاء الكارتالت ال يقبلـون علـى       . شّدة العقوبات يتعلَّق بفعالية برامج التساهل هو       فيما

وتسلّم الـسلطة  . التعاون مع سلطات املنافسة ما مل تكن العقوبات والغرامات املفروضة شديدةً  
املعنية باملنافسة يف مجهورية كوريا بأن بعض الكارتالت املوجودة منذ فتـرة طويلـة دون أن                

  .)٢٥(وزيادة احلوافز ووضوح إمكانية التنبؤ بالعقوباتُترَصد قد اكُتِشفَت بفضل تعزيز الشفافية 

   التحقيقاتطول مدة  -٣  
. كثرياً ما تستغرق التحقيقات يف الكارتالت االحتكارية عدَّة سنوات قبل أن تكتمل           -٣٣

وحتتاج سلطات املنافسة ملوظفني مدرَّبني تدريباً جيداً       . وهي عملية طويلة ومستهلكة للموارد    
كما حتتاج هذه السلطات إىل دعم .  املباغتة والنجاح يف تنفيذ برامج التساهللتنفيذ املدامهات

وبغّض النظر عن الوقت واملوارد     . املؤسسات احلكومية األخرى كالسلطة القضائية والشرطة     
املستثمرين يف قضايا الكارتالت، فإن النتائج قد تكون خميِّبةً لآلمال يف احلاالت اليت يتعـذَّر               

 غري كافية مما يـؤدِّي إىل       القرائنعلى األدلة الالزمة واحلاالت اليت تكون فيها        فيها احلصول   
  .رفض احملاكم هلا

__________ 

، "تأثري الكارتالت على الفقراء    "بشأنمسامهة من مجهورية كوريا يف املائدة املستديرة اليت عقدها األونكتاد            )٢٥(
 ١٢-٨جنيـف،  . شرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسـات املنافـسة      الدورة الثالثة ع  

 .٢٠١٣يوليه /متوز
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  العقوبات  -٤  
إن شّدة العقوبات مهمةٌ يف ردع الكارتالت والتـشجيع علـى تقـدمي طلبـات                 -٣٤

يري منها   وفيما يتعلَّق بتحديد مبلغ الغرامات، تعتمد الواليات القضائية عدَّة معا          .)٢٦(التساهل
وقد أخذت مجهوريـة    . حجم السوق، والسكان املتضرِّرون، وعودة الكارتالت إىل اإلجرام       

كوريا يف االعتبار حجم السوق وعدد السكان املتضرِّرين خالل حتقيقها يف موضوع كارتل             
ة وباملثل، فرضت الربازيل غرامةً قياسيةً يف قضية كارتل الغازات الصناعي         . غاز البترول املسيَّل  

والطبية استناداً إىل أمهية استخدامات هذه املنتجات، ومدى تأثري الكارتل وعودة الكارتل إىل             
 أقصى غرامة ممكنة مبوجب قانون املنافسة يف قـضية الـصيدليات            وفرضت شيلي . اإلجرام

 بعـض  ١ويقـدِّم املربـع   . استناداً إىل خطورة سلوك الكارتل وعدد املستهلكني املتضرِّرين    
  . التجارب الناجحة يف تشجيع املنافسة

  ١ اإلطار
  لمنافسةلالترويج التجارب الناجحة يف 

 أن يؤدِّي إىل    لمنافسةلحتسني الشروط املواتية    و  ميكن لفتح األسواق أمام املنافسة أ       
 للمنافسة على الفقراء، بدالً من اختـاذ        املانعةنتائج أفضل يف التخفيف من أثر املمارسات        

  .تدابري الحقة هلذه املمارسات عقب حتقيقات تستهلك الكثري من الوقت واملوارد
  كرواتيا

 يتنـاول شـواغل املنافـسة يف        ٢٠١٠أصدرت وكالة املنافسة الكرواتية رأياً عام         
واقترحت الوكالة استبدال القواعد املوجودة اليت حتدُّ مـن عـدد           . خدمات سيارات األجرة  

املتنافسني والسماح للرابطة املعنية بتحديد األسعار، وتطبيق شروط مرنة وأكثر يسراً لدخول            
 يف املائـة    ٥٠-٤٥بة  ونتيجةً لذلك، زاد عدد املتنافسني، وتراجعت األسعار بنس       . األسواق

مقارنةً باألسعار االحتكارية اليت كانت سائدةً قبل ذلك، وزاد عدد رحالت سيارات األجرة             
  .)٢٧( يف املائة، وتنوَّعت اخلدمة، كما جرى تشجيع االبتكار ومحاية البيئة١٠٠ بنسبة
  كينيا

 مرتفعاً  ومع ذلك، ظلّ سعر دقيق الذرة     . فتحت كينيا قطاع طحن الذرة أمام املنافسة        
لسبب أساسي هو العدد احملدود من شركات املطاحن واألسعار الدُّنيا الـيت فرضـتها رابطـة          

. وطلبت سلطة املنافسة الكينية مراجعة اللوائح الداخلية للرابطـة        .مطاحن احلبوب وأعضاؤها

__________ 

 ٣٠. جنيـف . TD/RBP/CONF.7/5. العقوبـات وُسـبل االنتـصاف املناسـبة       ). ٢٠١٠(األونكتاد   )٢٦(
 : الوثيقة متاحة باإلنكليزية على الرابط التايل. أغسطس/آب

http://unctad.org/en/Docs/tdrbpconf7d5_en.pdf)  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٥تاريخ االطالع.( 
، الدورة الثالثـة    "تأثري الكارتالت على الفقراء    "بشأنمسامهة من كرواتيا يف املائدة املستديرة اليت عقدها األونكتاد           ) ٢٧(

 .٢٠١٣يوليه / متوز١٢-٨جنيف، . لدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسةعشرة لفريق اخلرباء احلكومي ا
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اد واسـتف . ونتيجة لذلك، أُلغيت هذه اللوائح وتعزَّزت املنافسة مما أدَّى إىل خفض األسـعار            
  .)٢٨(ن الفقراء من هذا التدبري ألن الذرة ومشتقاهتا من السلع األساسية لألسر الفقريةواملستهلك

  مجهورية كوريا
، مسحت سلطة املنافسة يف مجهورية كوريا مبشاركة املزيـد مـن            ٢٠١٠يف عام     

 املؤسسات مبا يف ذلك شركات الغاز يف املدن يف قطاع حمطات الغاز الطبيعي املسيَّل الـيت               
ومن املتوقّع أن تتحّسن املنافسة يف سوق جتزئة الغاز . كانت حتتكرها مؤسسة الغاز الكورية    

  .)٢٩(الطبيعي املسيَّل مما يؤدِّي إىل خفض األسعار وحتسني نوعية اخلدمات
  االحتاد الروسي

جنحت دائرة مكافحة االحتكار الروسية يف دعوهتا إىل فـتح الـسوق الوطنيـة                
وأدَّى هذا التدبري إىل خفض أسعار هذه       . لتمركز أمام املنافسة األجنبية   لألمسنت الشديدة ا  

  .)٣٠(املادة املستخدمة على نطاق واسع يف بناء املساكن، مبا يف ذلك املساكن االجتماعية
  زامبيا

جنحت جلنة املنافسة الزامبية يف دعوهتا إىل حترير قطـاع االتـصاالت الـسلكية                
. ات الدولية، بعدما كانت تديره شركة مملوكـة للدولـة         والالسلكية وفتحه أمام الشرك   

 يف املائة، مما عاد بالفائدة على ٧٠ونتيجةً لذلك، اخنفضت أسعار االتصاالت الدولية بنسبة    
    .)٣١(املستهلكني الفقراء الذين كانوا حمرومني من هذه اخلدمة قبل ذلك

  اريةت االحتككارتال من التحقيق يف المكاسب الفقراء  -رابعاً  
يف العديد من احلاالت املذكورة أعاله، متّ اكتشاف الكارتالت من خالل املدامهات              -٣٥

ففي حالة كارتل البرتين يف الربازيل، كان للمدامهات املباغتة أثـٌر           . املباغتة وبرامج التساهل  
مل تؤدِّ لكن العديد من التحقيقات .  يف املائة١٠كبٌري، إذ أدَّت فوراً إىل خفض األسعار بنسبة 

ففي قضية كارتل اخلبز يف جنوب أفريقيا، زادت أسعار اخلبز بعد اكتشاف      . إىل الشيء نفسه  
__________ 

. مسامهة من كينيا يف املنتدى العاملي املعين باملنافسة التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي                 )٢٨(
 .٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٨باريس 

، "تأثري الكارتالت على الفقراء   "بشأن  ة اليت عقدها األونكتاد     مسامهة من مجهورية كوريا يف املائدة املستدير       )٢٩(
 ١٢-٨جنيـف،  . الدورة الثالثة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسـات املنافـسة        

 .٢٠١٣يوليه /متوز
، "ت على الفقراء  تأثري الكارتال  "بشأنمسامهة من االحتاد الروسي يف املائدة املستديرة اليت عقدها األونكتاد            )٣٠(

 ١٢-٨جنيـف،  . الدورة الثالثة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسـات املنافـسة        
 .٢٠١٣يوليه /متوز

. مسامهة من زامبيا يف املنتدى العاملي املعين باملنافسة التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي                 )٣١(
 .٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٨باريس، 
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فاإلنفاذ الفّعال ال يؤدِّي بالضرورة إىل اخنفـاض        . الكارتل وفرض غرامات على أحد أعضائه     
قاضاة عالوةً على ذلك، ال ُتجري سلطات املنافسة يف العادة تقييماً ألثر م           و. فوري يف األسعار  

كما أهنا ال تبحث اجتاهات دخول السوق       . الكارتل على األسعار يف السنوات اليت تلي قرارها       
 ميكـن  وبالتـايل ال . من جانب شركات جديدة، وخصوصاً املؤسسات الصغرية واملتوسـطة      

افتراض أن إنفاذ إجراءات مكافحة االحتكار يؤدِّي إىل القضاء متاماً علـى األثـر الـسليب                
بيد أن القضاء على الكارتالت يسهم يف تعزيز الكفاءة وحتسني رفاه . على الفقراءللكارتالت 

  .وقد يكون له أثٌر رادٌع أيضاً حيول دون إنشاء كارتالت حمتملة. املستهلك يف البلد

  األسعار بعد كشف الكارتالت  -ألف  
قد ال يؤدِّي فرض غرامات كبرية على أعـضاء الكـارتالت إىل جـين الفقـراء                  -٣٦
فما ُيجىب من غرامات ال ُيوزَّع على الـذين   . املؤسسات الصغرية واملتوسطة فوائد مباشرة     أو

ومن مثَّ، فإن املستهلكني يرون الفائـدة       . يذهب عادةً إىل ميزانية احلكومة     حتّملوا املعاناة، بل  
اء ومن منظور الفقـر   . الفعلية إلنفاذ إجراءات مكافحة االحتكار عندما يدفعون أسعاراً أقل        

 لنجـاح التحقيـق يف      دفع سعر أقل يف قطاعات املواد الغذائية األساسية يشكل مقياساً          فإن
  .كارتل احتكاري

ومن . ويكمن التحدِّي يف أن مقاضاة أحد الكارتالت ال يضمن تراجعاً يف األسعار             -٣٧
كـن  ل. الناحية النظرية، ينبغي أن يكون تفكيك أحد الكارتالت متبوعاً بتراجع يف األسعار           

ويف حاالت عديـدة جنحـت فيهـا    . تراجع األسعار ال حيدث عملياً يف الكثري من األحيان    
وبالرغم من صعوبة إثبات ما جينيه الفقراء مـن         . مقاضاة الكارتالت، ظلت األسعار مرتفعةً    

ففي حالة كارتـل    . فائدة من مقاضاة الكارتالت، تأيت الربازيل بتجربة ناجحة يف هذا اجملال          
يف مدينة جواو بيُسَوا، أدَّت املدامهات املباغتة إىل تأثري مباشر على           ) نظر الفرع الثاين  ا(البرتين  

إهنا نتيجة تأمل   .  يف املائة بعد هذه املدامهات     ١٠أسعار البرتين، إذ تراجعت بنسبة تزيد عن        
واستناداً . كل سلطة من سلطات املنافسة يف بلوغها يف أي حتقيق جتريه عن أحد الكارتالت             

ىل متوسط مستوى استهالك البرتين مضروباً بنسبة تراجع األسعار، يوفر هـذا التحقيـق،              إ
  .حسبما قيل، أكثر من مليون يورو يف الشهر يف املدينة بأكملها

فبـالرغم مـن   . لكن قضية كارتل اخلبز يف جنوب أفريقيا تشري إىل سيناريو خمتلف            -٣٨
وأمام هذه النتيجة املخيبة لآلمـال،      . تفعةاكتشاف الكارتل ومعاقبته، ظلت أسعار اخلبز مر      

اّتبعت جلنة املنافسة هنجاً جريئاً يتمثَّل يف التوصُّل إىل حزمة تسوية مع أحد األعضاء الرئيسيني       
يف الكارتل، مشلت التزاماً خبفض األسعار مع حتديد مستويات دنيا للحدِّ من الربح اإلمجـايل           

هـة  لك أن تؤدِّي جلنة املنافسة دوراً يـشبه دور اجل         ويتطلّب ذ . يف كلِّ فئة من فئات اخلبز     
  .وأدَّى هذا التدخُّل إىل خفض أسعار اخلبز بالتجزئة وباجلملة. لألسعاراملنظمة 
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  دعاوى التعويض  -باء  
متثِّل إمكانية السعي إىل احلصول على تعويض من خالل دعاوى التعويض سبيالً آخر               -٣٩

 العديد  ويتيح. الفقراء أو على املؤسسات الصغرية واملتوسطة     من الُسبل اليت تعود بالفائدة على       
من الواليات القضائية أساساً قانونياً لألطراف املتضرِّرة ميكن أن تستند إليه يف طلب التعويض 

لكن الدعاوى اخلاصة   . برفع دعوى خاصة عّما حلق هبا من ضرر نتيجة الكارتل االحتكاري          
وء إليها على نطاق واسـع إال يف األنظمـة القانونيـة       للحصول على تعويضات ال يتّم اللج     

وهناك العديد من العوائق العملية اليت      . الراسخة كالنظام القانوين للواليات املتحدة األمريكية     
فمن الصعب للغاية مجع املستهلكني وتنظيم      : ميكن أن ُتفسِّر قلّة اللجوء إىل الدعاوى اخلاصة       

إن التحدِّي الثاين هو كيفية إثبات وقوع الضرر، ولـيس     وحىت لو متّ ذلك، ف    . دعوى مجاعية 
  .هذا أمراً يسرياً بالنسبة للفقراء واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، وقد تكون تكاليفه مرتفعة

ومثال . لكن مثة اعترافاً متنامياً بالدعاوى اخلاصة كإجراء ملتابعة مقاضاة الكارتالت           -٤٠
فبعد قرار جلنة التجـارة     . ملسيَّل يف مجهورية كوريا   ذلك ما حدث مع كارتل غاز البترول ا       

العادلة يف كوريا، قدَّمت رابطات سائقي التاكسي ورابطـة للمعـاقني دعـوى تعـويض               
وقُدِّمت الدعوى باسم أكثر من ثالثني ألف سائق تاكـسي ومعـاق،   . أعضاء الكارتل  ضد
  . جعلها أكرب قضايا التعويض مما

  لى املستهلكنيتقييم أثر الكارتالت ع  -جيم  
 أعاله، فإن جمموعةً من األدلة املستمدة من التجربة بـرزت  ١٠كما ذُِكر يف الفقرة       -٤١

وتقوم بعض الواليات القضائية خالل التحقيق      . فيما يتعلَّق بتأثري الكارتالت على املستهلكني     
فـضمن  . ى ذلك وتقدِّم إندونيسيا مثاالً جيداً عل    . حبساب األضرار اليت يتسبَّب فيها الكارتل     

جهودها إلذكاء الوعي العام باألثر الضار للكارتالت، سعت اللجنة اإلندونيسية لإلشـراف            
على املنافسة التجارية إىل حساب اخلسائر يف قضايا الكارتالت الرئيسية، مبا يف ذلك قـضية               

فساعدت هذه املمارسة على كسب دعم اهليئات احلكومية        . زيت النخيل املستخدم يف الطبخ    
  .األخرى وعامة اجلمهور، مما عزَّز من موقف سلطات املنافسة

وتقوم والياٌت قضائيةٌ أخرى يف كثري من األحيان بتقييم تأثري حتقيقاهتـا املتعلِّقـة                -٤٢
وميكن للتقييم الالحق للتحقيق    . ويهدف ذلك إىل تقييم مدى جناح تدخُّل معني       . بالكارتالت

لكـن التقيـيم    . ام بالضرر الذي تتسبَّب فيه الكارتالت     أن يكون مفيداً يف إذكاء الوعي الع      
ويرجـع ذلـك    . الالحق املتعلق بتأثري إنفاذ إجراءات مكافحة االحتكار ليس كثري الشيوع         

وحيثما يتعلَّـق   . جزئياً إىل أن سلطات املنافسة متيل إىل تركيز مواردها على إثبات االنتهاك           
شاغل األساسي للفقراء يف معرفة مستوى األسعار       األمر بالسلع واخلدمات األساسية، يتمثل ال     

ويف هذا الصدد، ميكن لرصد األسعار عقب تفكيك الكارتل أن يشكِّل . بعد تفكيك الكارتل  
  .نقطة انطالق جيدة بالنسبة لسلطات املنافسة كما يتبني من قضية كارتل البرتين يف الربازيل
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  الكارتالت على الفقراءتدابري تنظيمية أخرى للتخفيف من تأثري   -خامساً  
إن لدى الكثري من البلدان النامية مثل زمبابوي، والفلبني، وكينيا، وماليزيا، وغريها              -٤٣

وهتدف خطط ضبط األسعار إىل احملافظة على تـوفري         . من البلدان تشريعات لضبط األسعار    
ملـستهلكون  للمستهلكني، وخـصوصاً ا    املواد الغذائية األساسية وغريها من السلع األساسية      

الفقراء، بتكلفة ميسورة من خالل مراقبة ختزين األغذية واملبالغة يف األسعار أو الـربح بـل                
وتشمل هذه املخططات عـادةً     . ومراقبة الكارتالت يف بعض احلاالت خالل أوقات النقص       

جمموعةً من السلع األساسية كاخلبز والدقيق والوقود وهي يف أكثرها نفس املنتجات الواردة             
  . أمثلة القضايا يف الفرع الثاينيف
ويلجأ الكثري من البلدان النامية، يف أغلب األحيان، إىل هذه األداة لـضبط أسـعار           -٤٤

فبعد أن تقدَّم . وتقدِّم الفلبني مثاالً حديثاً على ذلك. املواد الغذائية األساسية والسلع األساسية  
اعة املسؤولة عن إنفـاذ قـانون       أصحاب املخابز بشكوى، اكتشفت وزارة التجارة والصن      

وأصدرت الـوزارة أمـراً هلـذه       . األسعار أن شركات مطاحن القمح حتقق أرباحاً فاحشة       
 يف  ١٠الشركات باالمتناع عن بيع الدقيق باألسعار احلالية وتقليص األسعار بنسبة تزيد عن             

طـاً ملراقبـة    ولضمان بقاء أسعار الدقيق عند مستويات معقولة، وضعت الوزارة خمط         . املائة
األسعار وضبطها بشكل مستمر ختطر مبوجبه أصحاب املطاحن مبراجعة وختفيض أسـعارهم            

 ويف بعض احلاالت، ميكن للوكاالت احلكومية أن تتعاون مع          .)٣٢(عندما ترى ذلك ضرورياً   
  . سلطات املنافسة يف رصد تقلبات األسعار يف قطاعات السلع األساسية واختاذ التدابري الالزمة

وحيثما يتمُّ إنفاذ قوانني املنافسة، مثة احتمال أن يتعارض إنفاذ تـشريعات ضـبط                -٤٥
ومقارنةً بإنفاذ قوانني منع االحتكار، قـد يبـدو         . األسعار مع مراجعة قوانني منع االحتكار     

بيد . خمطط ضبط األسعار أكثر فعالية يف ضمان خفض أسعار السلع األساسية بالنسبة للفقراء  
وم جيداً أن الضوابط املباشرة لألسعار حتلُّ حمل عملية السوق، مما يؤدِّي إىل عدد              أنه من املعل  

وقد يؤدِّي ذلك إىل نقص يف املنتجات ذات        . من اآلثار السلبية اليت شهدها الكثري من البلدان       
األسعار املراقبة من خالل خفض األسعار بشكل مصطنع، وإىل تأجيل العملية الـيت تتـيح               

وقد يؤدِّي تدخُّل احلكومة إىل نتائج مل تكن يف احلسبان منها تيـسري             . لتوازنللسوق بلوغ ا  
وخلص عدٌد من استعراضات النظراء الطوعية لقوانني وسياسات املنافسة         . ظهور الكارتالت 

أجراها األونكتاد إىل أن واضعي السياسات يسعون يف الكثري من األحيان، عند ارتفاع أسعار    
 االجتماع بالقيمني على مؤسسات األعمال لتشجيعهم على التوصُّل إىل          السلع األساسية، إىل  

وبالتايل، توصى البلدان بتوّخي العنايـة يف اسـتخدام         ". معقولة"اتفاق مجاعي على أسعار     
ويف هذا الـصدد، فـإن دور التـرويج         . الضبط املباشر لألسعار وبالتقليل من هذا اإلجراء      

__________ 

 .التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي      مسامهة من الفلبني يف املنتدى العاملي املعين باملنافسة        )٣٢(
 .٢٠١٣ مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٨باريس، 
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جلنة املنافسة يف كينيا، يف الوقت املناسب، اعتماد السلطة         وقد استبقت   . للمنافسة هام للغاية  
 الـذي   ٢٠١٠التشريعية الكينية لضوابط لألسعار خالل تذبذب أسعار السلع األساسية عام           

طال بعض السلع األساسية الرئيسية كدقيق القمح واألرز وزيت الطبخ والسكر والـبرتين،             
  .)٣٣(فنفذت عدداً من أنشطة الترويج

  الدروس املستفادة من التجارب حىت اآلن  -سادساً  

  صالحيات اإلنفاذ الكافية  -ألف  
ال بّد من منح سلطات املنافسة صالحيات كافية مبوجب القانون كي تتمكّن مـن                -٤٦

واملدامهات املباغتة وبرامج التساهل هي أكثـر       . إجراء حترياهتا عن الكارتالت بصورة فّعالة     
وكي تتمكَّن سلطات املنافسة مـن مجـع        . ت ومقاضاهتا األدوات تأثرياً يف كشف الكارتال    

األدلة، ينبغي أن تكون لديها صالحية القيام مبدامهات مباغتة أو بزيارات غري معلنـة ملقـارِّ                
  .أعضاء الكارتالت، وصالحية البحث عن الوثائق الالزمة وحتريزها

اشئة، كالربازيل، وتركيا، وتستخدم الواليات القضائية الناجحة يف البلدان النامية والن  -٤٧
. ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، وشيلي هذه األدوات بفعالية لدى مقاضاة الكـارتالت           

وقد وضعت هذه البلدان ممارساهتا اإلنفاذية خطوة خطوة حىت وصلت يف هناية املطـاف إىل               
د عدد القضايا يف    املستوى الذي بلغته البلدان األكثر تقدُّماً يف مقاضاة الكارتالت، حيث يزدا          

  .هذا اجملال من سنة إىل أخرى

  حتديد األولويات  -باء  
كي يستفيد الفقراء من قوانني وسياسات املنافسة، ميكن لسلطة املنافسة أن تـؤدِّي               -٤٨

دوراً أكرب من خالل اعتماد نظرة استراتيجية يف ختصيص مواردها أو حتديد أولوياهتا املتعلقة              
نعة للمنافسة، وخصوصاً الكارتالت يف قطاعات ُيرجَّح أن تؤثِّر فيها          مبواجهة السلوكيات املا  
وميلك عدٌد من الواليات القضائية بالفعل إطاراً لتحديد األولويات         . الكارتالت على الفقراء  

. وتويل هذه األطر األولوية لقطاعات أو منتجات تؤثِّر علـى الفقـراء    . بشكل من األشكال  
، حدَّدت جلنة املنافـسة فيهـا   ٢٠٠٨ففي عام .  جيداً على ذلك  وتقدِّم جنوب أفريقيا مثاالً   

وأحـد  . ثالثة معايري لتحديد األولويات كجزء من عملية التخطيط االستراتيجية اخلاصة هبا          
وُحدِّدت الكارتالت كأولوية تشمل عـدَّة      . هذه املعايري هو التأثري على املستهلكني الفقراء      

__________ 

. يـدان االقتـصادي   مسامهة من كينيا يف املنتدى العاملي املعين باملنافسة التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امل              )٣٣(
 .٢٠١٣مارس / آذار١ - شباط فرباير ٢٨باريس، 
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ة قطاعات حتظى باألولوية استناداً إىل هذه املعايري، وهي         كما حدَّدت اللجنة أربع   . قطاعات
املواد الغذائية والصناعات الزراعية، والبىن التحتية والبناء، واألعمال املـصرفية، واملنتجـات            

 وباملثل، هتدف سلطة املنافسة يف كينيا إىل ضمان حصول الفقراء على            .)٣٤(الصناعية الوسيطة 
  .)٣٥(فة ميسورةالسلع واخلدمات األساسية بتكل

وملواجهة هتديد التضخُّم عقب األزمة االقتصادية العاملية، وضعت جلنـة التجـارة              -٤٩
العادلة يف مجهورية كوريا برناجماً ملراقبة التسعري التواطئي للسلع األساسية، وهي السلع الـيت              

 موارُد كبريةٌ هلذا    وُخصِّصت. ميكن الرتفاع أسعارها أن يؤثِّر تأثرياً حاّداً على األسر املعيشية         
الربنامج، مما أتاح تتبُّع تغيُّرات األسعار عن قرب فيما يتعلَّق بالسلع اليت اعُتبِـرت مرتبطـة                

وبفـضل هـذه    . ارتباطاً وثيقاً باالحتياجات األساسية للشعب، مثل الوقود واملواد الغذائية        
  .اهزة والبيض والبرتيناملبادرة، اكُتِشَف عدٌد من الكارتالت يف أسواق عجائن النودلز اجل

وبصرف النظر عّما إذا كان هناك إطاٌر رمسٌي لتحديد األولويات أم ال، ُيركِّز الكثري                -٥٠
من السلطات كسلطات إندونيسيا وموريشيوس يف أنشطة اإلنفاذ اخلاصة هبا على القطاعات            

املنافسة احلديثة العهد   بيد أن قلةً قليلةً من وكاالت       . اليت توفِّر االحتياجات األساسية للسكان    
وال تزال الكارتالت أصعب حتد يف أمـس        . متكَّنت من كشف كارتالت كبرية ومقاضاهتا     

  .احلاجة إىل اإلنفاذ
وبالنظر إىل صعوبات إنفاذ إجراءات مكافحة االحتكار اليت يواجهها الكـثري مـن               -٥١

، ميكن لسلطات املنافسة أن   الوكاالت يف البلدان النامية وقلة املوارد املخصصة هلذه الوكاالت        
تركز جهودها على القطاعات اليت يكون فيها للكارتالت تأثري حاد على قطاع واسع نسبياً              

وميكنها أيضاً أن متحص يف املشتريات احلكومية وتبحـث،         . من السكان، وال سيما الفقراء    
االت اليت يشتبه فيهـا     بالتعاون مع اهليئة املعنية باملشتريات، السلوك املرتبط بالعطاءات يف احل         

وقد تكشف هذه الدراسات عن أمناط تظهر تقامساً لألسواق         . حبدوث تالعب يف العطاءات   
  .)٣٦(أو تناوباً على تقدمي العطاءات

__________ 

)٣٤ ( Ramburuth S (2008). The Commission’s approach to prioritization. Competition News. Edition 28. 

June. Available at http://www.compcom.co.za/assets/Uploads/AttachedFiles/MyDocuments/June-08-

Newsletter-28.pdf.  
. مسامهة من كينيا يف املنتدى العاملي املعين باملنافسة التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي                 )٣٥(

 .٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٨باريس، 
واليت يكون االطالع    اً بشأن الكارتالت  تقرير توليفي عن التحقيقات اليت جرت مؤخر      ). ٢٠٠٥(األونكتاد   )٣٦(

: متـاح باإلنكليزيـة علـى الـرابط التـايل         . سـبتمرب / أيلـول  ٥جنيـف،   .  متاحـاً للعمـوم    عليها
http://unctad.org/en/docs/tdrbpconf6d4_en.pdf) . ٢٠١٣أبريل / نيسان١٦تاريخ االطالع.( 
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  اإلنصاف يف التوزيع  -جيم  
من األفكار السائدة عن مكافحة االحتكار أهنا ليست األداة الصحيحة ملعاجلة قضايا              -٥٢

ن إجراءات مكافحة االحتكار هتدف إىل تعزيز الكفاءة وأهنا ليست األداة           وُيقال إ . اإلنصاف
وميكن الدفع بأن قوانني وسياسات     . السياساتية لتناول اجلوانب املتعلِّقة باإلنصاف يف التوزيع      

املنافسة ينبغي أن تؤدِّي، يف أوقات األزمات االقتصادية والركود، دوراً استباقياً بقدر أكرب يف           
ضايا اإلنصاف، ال سيما عندما تتعلَّق املمارسـات املانعـة للمنافـسة بـالفقراء              معاجلة ق 

  .واملؤسسات الصغرية واملتوسطة
 تصميمووفقاً هلذه احلجة، تّتبع بعض الواليات القضائية هنجاً أكثر قوة، ال سيما يف                -٥٣

مثرياً لالهتمام يف   وتقدِّم جنوب أفريقيا مثاالً     . ُسبل االنتصاف والتسوية يف قضايا الكارتالت     
ففي قضية كارتل اخلبز واملطاحن الشهرية، توصَّلت جلنة املنافسة إىل تسوية مع            . هذا الصدد 

أحِد األعضاء األساسيني يف الكارتل وهي تسوية جتاوزت العقوبات التقليدية وتناولت قضايا            
 بتعديل أسعار   إذ مشلت التسوية شرطاً مفاده أن تقوم الشركة أوالً        . اإلنصاف بشكل مباشر  

 مليـون  ٢٥٠بيعها للدقيق واخلبز من خالل تقليص إمجايل رحبها؛ وأن تدفع ثانياً مبلغاً قدره  
رنداً إلنشاء صندوق القدرة التنافسية يف جمال الصناعات الزراعية، الذي سيـشجِّع القـدرة          

 التمويل للمؤسسات   التنافسية والعمالة والنمو يف سالسل القيمة يف جمال املواد الغذائية ويوفِّر          
فقـات الرأمساليـة لزيـادة اإلنتـاج        الصغرية واملتوسطة؛ وأن تقوم الشركة ثالثاً بزيادة الن       

  .)٣٧(الوظائف وخلق

  تدابري الترويج للمنافسة  -دال  
إن الترويج مهم يف ضمان االتساق بني خمتلف السياسات والتدابري احلكومية الراميـة               -٥٤

بيد أن وكاالت املنافسة تواجه حتدِّيات يف إجياد حلّ وسط بني           . اقإىل تعزيز املنافسة يف األسو    
وتقدِّم . األهداف السياساتية االقتصادية أو االجتماعية األوسع والتطبيق الصارم لقانون املنافسة         

فسلطات املنافسة وحـدها ال تـستطيع     . قضية األمسدة يف زامبيا مثاالً جيداً يبني هذه الصعوبة        
 األخـرى   فهي حتتاج إىل دعم اجلهات احلكوميـة      . بوظيفة تشجيع املنافسة  دوماً االضطالع   
ولضمان هذا الدعم، ينبغي أن تدرك املؤسسات األخرى أيـضاً أمهيـة            . واجلهاز القضائي 
ولذلك فإن الترويج للمنافسة يكتسي أمهيةً حامسةً يف نشر ثقافة املنافـسة            . املنافسة وفوائدها 

ويف . ب املصلحة اآلخرين ويف اإلنفاذ الفّعال لقوانني املنافسة بني املؤسسات احلكومية وأصحا   

__________ 

)٣٧( Competition Commission of South Africa (2010). Competition Commission settles with Pioneer 

Foods. Media release. 2 November. Available at  
http://www.compcom.co.za/assets/Uploads/AttachedFiles/MyDocuments/Commission-settles-with- 

Pioneer-Foods2.pdf (accessed 16 April 2010). 
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بعض األحيان، قد يعيق انعدام اإلرادة السياسية اإلنفاذ الفّعال إلجراءات مكافحة الكارتالت            
واألنكى من ذلك أن هذا العيب ميكن أن يـدعم الـسلوكيات            . من جانب سلطة املنافسة   

ت األخرى مفادها أنه باإلمكان اإلفـالت مـن         االحتكارية من خالل خلق سابقة للشركا     
 أعاله بعض األمثلة علـى تـدابري        ١ويقدِّم اإلطار   . العقاب على انتهاكات قوانني املنافسة    

  .الترويج الناجحة يف واليات قضائية خمتلفة

  التعاون الدويل يف إنفاذ إجراءات مكافحة االحتكار  -هاء  
عاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومؤمتر األمم       توفِّر املنظمات الدولية كمنظمة الت      -٥٥

املتحدة للتجارة والتنمية، وشبكة املنافسة الدولية منتديات لتبادل املعلومات والتجارب عـن            
  .إنفاذ إجراءات مكافحة االحتكار بني سلطات املنافسة، وإلجراء دراسات يف هذا اجملال

 قضايا الكارتالت العابرة للحدود أمهيـةً       ويكتسي التعاون بني وكاالت املنافسة يف       -٥٦
وقد تبّين أن االتفاقات الرمسية والتعاون غري الرمسي بني سلطات املنافسة فّعـالني يف              . حامسة

 ويف البلدان النامية الـيت      .)٣٨(الكثري من حاالت الكارتالت اليت تغطي عدَّة واليات قضائية        
ع بلدان أخرى، ميكن للتعاون غري الرمسي       ليس لديها برنامج تساهل أو اتفاق تعاون رمسي م        

وبالرغم . أن يشكِّل رصيداً قيِّماً يف التحقيقات اليت جتريها هذه البلدان عن الكارتالت الدولية   
من أن املعلومات السرية ال ميكن تقامسها مع وكاالت أجنبية دون موافقة األطراف املعنيـة،               

 الوكاالت يسهِّل تبادل املعلومات عـن حالـة       فإن التجربة بّينت أن التعاون غري الرمسي بني       
ومـع ذلـك،    . التحقيق، والُنهج النظرية، وأساليب التحقيق، وتصميم ُسـبل االنتـصاف         

فاالتفاقات الرمسية املشاهبة التفاق التعاون الذي جرى التفاوض بشأنه بني االحتـاد األورويب             
ات السرية الـيت ُتجَمـع خـالل        وسويسرا جديرة بالبحث ألهنا تفتح ُسبالً لتبادل املعلوم       

وخيضع تبادل املعلومات هذا لبعض الشروط منها قواعد احترام الـسرية ومحايـة             . التحقيق
ويقتضي ذلك أن تعدَّ الواليات القضائية اإلطار القانوين الالزم للوفاء هبذه الشروط            . البيانات

  .وبناء الثقة يف نظمها القانونية واملؤسسية
. هود اإلقليمية أو العاملية الرامية إىل تعزيز التعاون على األطر القائمـة        وميكن بناء اجل    -٥٧

ومن شأن تيسري تبادل املعلومات املتاحة للعموم من خالل شبكة استعالمات أن يكون مفيداً              
وميكن لشبكة االستعالمات أن تـضع      . جلميع املشاركني، وال سيما سلطات البلدان النامية      

ت املنافسة بالكارتالت اليت جنحت مقاضاهتا، وبتقنيات الرصد ومجع      نظام إنذار إلبالغ سلطا   
ويعمل األونكتاد حالياً على إنشاء بنك معلومات على شبكة اإلنترنت، هـو املنـرب              . األدلة

__________ 

التحدِّيات الـيت تواجههـا البلـدان الناميـة         : املمارسات املانعة للمنافسة عرب احلدود    . )٢٠١٢(األونكتاد   ) ٣٨(
الوثيقة متاحـة علـى     . أبريل/ نيسان ١٩جنيف،  . TD/B/C.I/CLP/16. واالقتصادات اليت مترُّ مبرحلة انتقالية    

 ١٦تاريخ االطـالع    ( http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd16_ar.pdf: الرابط التايل 
 ).٢٠١٣أبريل /نيسان
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وسوف يوفِّر هذا املنرب منتدى افتراضياً يتيح لوكـاالت املنافـسة   . التعاوين لتبادل املعلومات 
ية عن احلاالت السابقة والراهنة النتـهاكات قـوانني املنافـسة،           تقاسم املعلومات غري السر   

ويهدف املنرب إىل التشجيع على تبّني موقـف        . سيما حاالت االنتهاكات العابرة للحدود     ال
تواصلي بني الواليات القضائية من خالل تيسري حتديد االنتهاكات املشاهبة اليت حققت فيها             

  .)٣٩(لة عن حتّديات مشاهبة متّت مواجهتهاواليات قضائية أخرى، إضافة إىل أمث

  ملناقشةأسئلة ملواصلة ا  -سابعاً  
  :ترتبط األسئلة التالية باملناقشة املستمرة هلذا املوضوع  -٥٨

هل ينبغي أن تكون أهداف إنفاذ قوانني املنافسة مكمِّلة ألهـداف البلـد               )أ(  
  االقتصادية واالجتماعية العامة املتصلة باحلدِّ من الفقر؟

 هل ينبغي لوكاالت املنافسة أن تؤدِّي دوراً يف احلدِّ من الفقر؟ إذا كـان                )ب(  
  اجلواب بنعم فما هو الدور الذي ينبغي أن تؤديه؟

ما هو نوع العقوبات وسبل االنتصاف اليت ميكن لسلطات املنافسة وضعها             )ج(  
  للتخفيف من تأثري الكارتالت على الفقراء؟

ملنافسة أن ترّتب أولويات عملها على حنـو يراعـي          هل ينبغي لوكاالت ا     )د(  
القطاعات أو املمارسات اليت يرّجح أن تؤثِّر على الفقراء واملؤسسات الـصغرية واملتوسـطة         

  احلجم؟
هل ينبغي لسلطات املنافسة يف البلدان النامية أن هتتم بقضايا اإلنـصاف يف       )ه(  
  التوزيع؟
م تأثري إجراءاهتا يف ختفيف اآلثار السلبية       هل ينبغي لسلطات املنافسة أن تقيِّ       )و(  

  للكارتالت على الفقراء واملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم؟

        

__________ 

)٣٩( Ezrachi A. and Qaqaya H. (2012). UNCTAD’s Collaborative Information Platform. Concurrences 

Competition Law Journal. Concurrences 4-2012 – Horizons, pp 204-207. Available at: 

http://www.concurrences.com/IMG/pdf/07.concurrences_4-2012_horizons_ezrachi_qaqaya-2.pdf. 


