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 4النسخة 
والبراھین الواردة ھنا ال تعكس تم نشر ھذا المستند تحت مسؤولیة األمین العام لمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیّة. إن اآلراء 

بالضرورة وجھات النظر الرسمیة لمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیّة أو حكومات الدول األعضاء فیھا أو وجھات نظر االتحاد 
 األوروبي.

 
الدولیة وباسم أي أرض ال یّمس كل من ھذا المستند وأي خریطة مدرجة فیھ بوضع أي أرض أو بسیادتھا، وبترسیم الحدود والتخوم 

 أو مدینة أو منطقة.

 2019 االقتصادیةمنظمة التعاون والتنمیة © 

 الرجاء اإلشارة إلى ھذا المنشور كالتالي:
: الدلیل التشغیلي، 3المجلد  المنافسة تقییم أدوات مجموعة)، 2019منظمة التعاون والتنمیة اإلقتصادیّة (

www.oecd.org/competition/toolkit 

http://www.oecd.org/competition/toolkit
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 التمھید
مواطنیھا وتقلل من التجاریة لفرص وتتیح التعمل المنافسة المتزایدة على تحسین أداء البلدان االقتصادي، 

قطاعات االقتصاد. مع ذلك، قد تقید العدید من القوانین واللوائح التنظیمیّة المنافسة  كلتكلفة السلع والخدمات في 
. یمكن للحكومات الحد من القیود غیر الضروریة من خالل تطبیق األسالیب الموضحة مبررفي األسواق بدون 

. توفّر مجموعة األدوات منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیّة التي أعدّتھافي "مجموعة أدوات تقییم المنافسة" 
تحقق غایات الحكومة. أحد العناصر  ،سیاسات بدیلة أقل تقییدًا ووضعمنھجیّة عامة لتحدید القیود غیر الضروریة 

األساسیة في مجموعة األدوات ھو "قائمة مراجعة المنافسة" التي تطرح سلسلة من األسئلة البسیطة لفحص 
. یركز ھذا الفحص على الموارد الحكومیة مبرركن أن تقید المنافسة بدون القوانین واللوائح التنظیمیّة التي یم

 المحدودة في المجاالت التي تشتد فیھا الحاجة إلى تقییم المنافسة.

 یمكن للحكومات استخدام مجموعة األدوات بثالث طرق:

رامج تقییم األثر لتقییم مشاریع القوانین واللوائح التنظیمیّة الجدیدة (على سبیل المثال، من خالل ب •
 التنظیمي)

 أو في قطاعات محددة) ككللتقییم القوانین واللوائح التنظیمیّة الحالیة (سواء في االقتصاد  •

(إما من قبل الھیئات الحكومیة التي تضع السیاسات  على صعید المنافسة وائح التنظیمیّةللالتقییم آثار  •
 أو سلطة المنافسة. -وتراجعھا 

 الصعیدینالحكومة، على  كل مستویات على مصممة لالستخدام الالمركزي ھذه إن مجموعة األدوات 
تم تصمیم مواد مجموعة األدوات بھذه المرونة ألن القیود المفروضة على المنافسة والوطني ودون الوطني. 

األمثلة المستویات. أحد أكثر  كلعلى مستویات مختلفة من الحكومة، وتقییم المنافسة مفید على  فرضھایمكن 
نجاًحا لإلصالح المؤید للمنافسة حدث في نظام فیدرالي عندما نفذت أسترالیا إصالحات واسعة تشّجع المنافسة 
على المستوى الوطني ومستوى الدولة في منتصف التسعینیات. منذ ذلك الوقت، شھدت أسترالیا أداًء اقتصادیًا 

من متوسط األداء إلى أحد أفضل اقتصادات منظمة التعاون قویًا، مع نمو مرتفع وثابت رفع االقتصاد األسترالي 
من  الناجمة ، بلغت الفوائد االقتصادیة2013عام  فيتقییم المنافسة كبیر لفي مشروع واالقتصادیّة أداًء.  والتنمیة

درت الفوائد بنحو ). في مشروع آخر، قُ OECD ،2014aملیار یورو ( 5.2تنفیذ التغییرات الموصى بھا حوالي 
، Sims ،R. ،2013 and Productivity Commissionأو أكثر من الناتج المحلي اإلجمالي ( 2.5%

المشاریع مثل ھذه اآلثار الكبیرة، إال أن الفوائد من تقییم المنافسة یمكن أن  لكلن ولن یك ھفي حین أنّ و). 2005
 تكون كبیرة في كثیر من األحیان.

أو في  یةاالقتصاد السیاسة دون تدریب متخصص فيمن ت یمكن للمسؤولین استخدام مجموعة األدوا
ومكاتب كبار المسؤولین في  التشریعیةیشمل المستخدمون المحتملون: الوزارات والھیئات وسیاسة المنافسة. 

 الحكومة وحكومات الدول ومقیّمي السیاسة الخارجیة.



 التمھید
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تحتوي وتتوفر مجموعة أدوات تقییم المنافسة بعدة لغات لتشجیع استخدامھا على نطاق واسع واعتمادھا. 
مقدمة لقائمة  ویتضمنفوائد المنافسة،  علىأمثلة  یعطي - مبادئ تقییم المنافسة - 1المجلّد  :على ثالثة مجلّدات
المبادئ  – 2المجلّد و؛ على صعید المنافسة سیاساتھا الحكومات آثار بھاالطرق التي تقیِّم  ویبیّنمراجعة المنافسة 

 إجراءعند  مراعاتھاالتي یجب  الرئیسیةالمسائل  حولقدّم توجیھات تقنیّة مفّصلة ی - لتقییم المنافسة التوجیھیة
 العثوریمكن  .تقییم المنافسة إلجراء مفّصلھو دلیل و -الدلیل التشغیلي لتقییم المنافسة  - 3المجلّد وتقییم المنافسة؛ 

على الرابط التالي:  ةاالقتصادیّ موقع منظمة التعاون والتنمیة  علىذات الصلة  ھذه المنشورات كل على
www.oecd.org/competition/toolkit. 

 شكر وتقدیر

التابع للجنة المنافسة، بمساھمة العدید  2العمل رقم  فریقتم وضع مجموعة أدوات تقییم المنافسة من قبل 
منظمة ھیئات وغیرھا من  ،من الدول األعضاء وغیر األعضاء ة التعاون والتنمیة االقتصادیّةمن وفود منظم

یة المعن لجنةاللسیاسة التنظیمیة والمعنیة با لجنةالالتعاون والتنمیة االقتصادیّة المھتمة بھذه المجاالت، بما في ذلك 
 .ینالمستھلك حمایة سیاسةب

ف إنیس إفي األمانة العامة لمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیّة، تمت صیاغة المواد من قِبل شون 
وكریستیانا فیتالي من قسم المنافسة. وأدلى جون دیفیز وأنطونیو جومیز وستیفان جاكوبزون وفیدیریكا مایورانو 

 من مندوبي لجنة منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیّة بتعلیقات جوھریة. وآنیا ثیمان وسابین زیغلسكي والعدید

http://www.oecd.org/competition/toolkit
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 1الفصل 
 مقّدمة لتقییم المنافسة

یوضح ھذا الدلیل كیفیة تقییم القوانین واللوائح التنظیمیّة والسیاسات آلثارھا على المنافسة، وكیفیة مراجعة اللوائح 
یمكن أن تحقق العملیة فوائد  .یة. تدعى ھذه العملیّة تقییم المنافسةتنافستشجیعًأ لل التنظیمیّة أو السیاسات لجعلھا أكثر

تقییم المنافسة، بلغت الفوائد االقتصادیة الكبیرة ل مشاریعالكبیرة للمستھلكین وأن تزید اإلنتاجیة بشكل كبیر. في أحد 
درت الفوائد مشروع آخر، قُ في و). 2014a،OECDملیار یورو ( 5.2من تنفیذ التغییرات الموصى بھا حوالي الناجمة 

). Sims ،R. ،2013 and Productivity Commission ،2005أو أكثر من الناتج المحلي اإلجمالي (% 2.5بنحو 
المشاریع مثل ھذه اآلثار الكبیرة، إال أن الفوائد من تقییم المنافسة یمكن أن تكون كبیرة في لكل ن ولن یك ھفي حین أن

 كثیر من األحیان.

د القوانین واللوائح التنظیمیّة والتدخالت الحكومیة المنافسة في األسواق. یمكن أن تعود إزالة القیود ما تقیّ غالبًا 
المنافسة واستحداث الخیارات البدیلة التي تحقق غایات السیاسات نفسھا بفوائد كبیرة. المفروضة على غیر الضروریة 

 من خالل:م وضع لوائح تنظیمیّة تدعم المنافسة یمكن للمقیّ 

 المنافسة. على قیودالتحدید  .1

  .استحداث خیارات السیاسة .2

  .مقارنة خیارات السیاسة .3

 التوصیة باعتماد خیار أو أكثر من الخیارات المفضلة. .4

د إلى الجمع بین ھذه الخبرات لقد شاركت العدید من الحكومات بالفعل في عملیات تقییم المنافسة. یسعى ھذا المجلّ 
ھذا النھج مناسب تماًما إما للمراجعات السابقة إن في نھج عملي الستكمال عملیّات تقییم المنافسة، مع أمثلة توضیحیة. 

للوائح التنظیمیّة الجدیدة أو المراجعات الالحقة للوائح التنظیمیّة الحالیة. تتجّسد أحد الدروس الرئیسیة المستفادة من 
أسھل بكثیر من الدعوة إلى تغییر  ھارب اإلصالح في أن إیقاف اللوائح التنظیمیّة المضادة للمنافسة في مرحلة إعدادتجا

ال لتقییم المنافسة، یجب مراجعة اللوائح التنظیمیّة للتأكد من نظام فعّ  ولضماناللوائح التنظیمیّة بعد دخولھا حیز التنفیذ. 
 مضادة للمنافسة قبل أن تدخل الالئحة التنظیمیّة حیز التنفیذ. اآثارً  أنھا ال تنتج

فھم واضح لغایات سیاسات ب(المقیِّمون)  یجرونھاألشخاص الذین یتمتع یكون تقییم المنافسة أكثر فاعلیة عندما 
كافیة المعلومات الت و، والمعرفة الالزمة ذات الصلة بالوسائل الممكنة تقنیًا لتحقیق ھذه الغایاتحقیقھاالحكومة التي یجب 

قد یكون موظفو سلطة ولمھارات التقنیّة الكافیة إلجراء التحلیل. المقارنة الخیارات والموارد الكافیة إلجراء التحلیل و
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وقد یكون لدى الھیئات الحكومیة األخرى موظفون  ؛ھذا النوع من العملیمّكنھم من إجراء المنافسة في وضع جید 
 1زمة.یتمتعون بالمھارات الال

 ز ھذا الفصل بین أنواع مختلفة من تقییم المنافسة.یمیّ 

 . أنواع تقییم المنافسة1

تحدث فیھا تدخالت في مجال السیاسات من الحاالت التي مجموعة متنوعة من  فيیمكن إجراء تقییم المنافسة 
التركیز على  ، كما یمكنھموجودة مسبقًاقِبل الحكومة. یمكن للمقیّمین التركیز على اللوائح التنظیمیّة الجدیدة أو تلك الم

 ن ال یعمل جیدًا.التركیز بشكل أضیق على سوق منتجات معیّ  أوقطاعات كاملة على نطاق واسع، 

 الئحة تنظیمیة جدیدة. مراجعة 1.1

تقییم لعندما یتم وضع الئحة تنظیمیّة جدیدة أو إدخالھا، فإن العدید من البلدان تراجع الالئحة التنظیمیّة الجدیدة 
 ). یمكن أن تتضمن عملیة تحلیل األثرRIAتحلیل األثر التنظیمي (بسمى ھذه العملیة تٌ والمنافسة.  على صعیدآثارھا 

 مراجعةانقضاء تقضي بالتنظیمیة الحالیة بنود الالئحة التنظیمي عنصر منافسة صریح. في بعض األحیان، تتضّمن 
 .على صعید المنافسةاللوائح التنظیمیّة آثار ء ھذه أیًضا فرًصا جیدة لمراجعة بنود االنقضاتشّكل . ھاقبل إعادة سن الالئحة

  

                                                      
المبادئ  1یمكن استكمال ھذا الدلیل بمعلومات من المجلّدین المرافقین لمجموعة أدوات تقییم المنافسة: المجّلد  1

 المبادئ التوجیھیة. 2والمجلّد 
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 أمثلة على أنظمة مراجعة اللوائح التنظیمیّة الجدیدة 1اإلطار 

 أسترالیا

) "لكل اقتراح سیاسات مصمم إلدخال الئحة RISفي أسترالیا، یُطلب من الوكاالت الحكومیة إكمال بیان األثر التنظیمي (
أو المنظمات المجتمعیة أو األفراد". عالوة على ذلك،  الشركاتتنظیمیّة أو إلغائھا" إذا كان "من المحتمل أن یكون لھ أثر قابل للقیاس 

على  لھ یجب أن یشمل أي اقتراح یتم النظر فیھ من قبل مجلس الوزراء على بیان األثر التنظیمي، حتى لو تبّین عدم وجود أثر تنظیمي
د ار قد تتخذه. إذا كان من المحتمل أن یقیّ الشركات أو المنظمات المجتمعیة أو األفراد، لضمان علم الحكومة باآلثار التنظیمیة ألي قر

 یة.االقتراح المنافسة، فیجب على بیان األثر التنظیمي إثبات الفوائد التي تفوق التكالیف وأّن ما من وسائل بدیلة متاحة لتحقیق نفس الغا

 قد تشمل اآلثار التنظیمیة ما یلي:

 شركات، مثل:تغییرات في عدد أو نوع المنتجات التي یمكن أن تقدمھا ال •

 حظر المنتجات أو الممارسات الصناعیة. -
 تغییر طریقة عرض المنتجات. -

 نة، مثل:منتجات معیّ ل اآلثار على طلب المستھلك •

 زیادة األسعار الناجمة عن متطلبات الالئحة التنظیمیّة -
 تغییر المعلومات المتاحة للمستھلكین. -

 في األسواق، مثل:اآلثار على قدرة الشركات أو حوافزھا على المنافسة  •

 نظام للتنظیم الذاتي أو المشترك إنشاء -
 .األذونات األخرىریح أو اخیص أو التصاالتر الحصو على تغییر متطلبات -
 التأثیر على سعر السلع المباعة أو كمیتھا. -
 جودة المنتج / الخدمة.لوضع معاییر  -
 تغییر سعر أو نوع المدخالت المتاحة للشركات. -

 المكسیك

، ھیئة المراجعة التنظیمیة، التي COFEMERفي المكسیك، تخضع اللوائح التنظیمیّة الفیدرالیة الجدیدة للمراجعة من قبل 
، یجب على الھیئات 2013المنافسة. اعتباًرا من عام  على اأثرً  ما یكون للوائح التنظیمیة الجدیدةتتشاور مع سلطة المنافسة عند

للوائح التنظیمیّة ذات األثر اعلى صعید المنافسة في ما یتعلق بألثر ایمیّة جدیدة إكمال قائمة مراجعة لوائح تنظ الحكومیة التي تعدّ 
 :الھیئة التنظیمیةعندما یكون ھناك قیود على المنافسة المشار إلیھا، یجب على والعالي أو المعتدل. 

 على المنافسة. محتملةً  تنتج قیودًاي قد تالالمادة تحدید  •

 قائمة مراجعة األثر الذي یشیر / التي تشیر إلى وجود قیود محتملة على المنافسة. في عناصرالعنصر / الى اإلشارة إل •

 د المنافسة أو كفاءة األسواق أو أن تعززھا.وصف كیف یمكن للقاعدة أن تقیّ  •

 تبریر الحاجة إلدخال القاعدة. •

 یل األفضل.وتفسیر سبب كون القاعدة المختارة البد البدائلتحدید البدیل /  •

 كوریا

) التابعة للحكومة الوطنیة، وھي ھیئة مراجعة تنظیمیة، "المبادئ RRCفي كوریا، اعتمدت لجنة اإلصالح التنظیمي (
، مع مراعاة مجموعة أدوات تقییم المنافسة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة 2008التنظیمي" في عام  األثر تقییمبشأن  التوجیھیة

لوائح تنظیمیّة جدیدة استشارة سلطة  ، كان بإمكان الھیئات الحكومیة التي تعدّ 2008. قبل عام 2007االقتصادیّة الصادرة في عام 
الئحة تنظیمیّة تحدّ من تتضمن ) حول ما إذا كانت الالئحة التنظیمیّة الجدیدة (KFTC)المنافسة (أي لجنة التجارة العادلة الكوریة 
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الالئحة التنظیمیّة المقترحة أو من المنافسة، ومن ثم یمكن أن توصي لجنة التجارة العادلة الكوریة بمراجعة الجزء المضاد المنافسة 
من اللوائح % 7إلى تعلیقات على حوالي  2008ي على تقییم المنافسة في عام حذفھ. لم یكن التشاور إلزامیًا. أدى إدخال الطابع المؤسس

 التنظیمیّة في إطار العملیة التالیة:

 تقدّم الھیئة الحكومیة مشروع الئحة تنظیمیّة إلى لجنة اإلصالح التنظیمي لتحلیل األثر التنظیمي. •

 ة الكوریة لتقییم المنافسة.إلى لجنة التجارة العادل بإرسالھا جنة اإلصالح التنظیميقوم لت •

تجري لجنة التجارة العادلة الكوریة تقییم المنافسة على مشروع الالئحة التنظیمیّة من خالل عملیة تتألف من خطوتین  •
 (تقییم أولي ومتعمق) وترفع نتیجة تقییم المنافسة إلى لجنة اإلصالح التنظیمي:

وخیار لة: دخول المورد والقدرة على المنافسة وحوافز المنافسة ق قائمة مراجعة من أربعة أسئطبّ یالتقییم األولي:  -
 المستھلك.

استكشاف طرق مع التقییم المتعمق: تحلیل مفّصل وشامل لتلك اللوائح التنظیمیّة التي قد تكون مضادّة للمنافسة،  -
 المنافسة. علىبدیلة لتحقیق أھداف السیاسات من خالل تقلیل األثر 

لجنة التجارة العادلة الكوریّة عند مراجعة الصادرة عن ا نظیمي في االعتبار نتیجة تقییم المنافسةتأخذ لجنة اإلصالح الت •
بعد صدور قرار . والمضادّة للمنافسة أو سحبھا التنظیمیةتنقیح الالئحة التنظیمیّة المعنیة وتتخذ قراًرا بشأن الالئحة 

 .مجلس األمةلة إلى لالئحة التنظیمیّة المعدّ م الھیئة الحكومیة مسودة الجنة اإلصالح التنظیمي، تقدّ 

 . دراسة األسواق المركزة1.2

یعاني بالفعل من مشكلة السوق تتم دراسة األسواق في سوق ال تعمل فیھ المنافسة بشكل جید وتفحص ما إذا كان 
 المشكلة أو القضاء علیھا.ممكنة للحد من السیاسات المشكلة وال تدرس جذورتتعلّق بالمنافسة، وإذا كان األمر كذلك، 

  إن دراسة األسواق ھي شكل من أشكال التحلیل الالحق بدالً من مراجعة تحلیل األثر التنظیمي السابق.
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 المتعلّقة بالقطاعات والتحقیقاتدراسات األسواق  2اإلطار 

یبدو أن المنافسة تعمل فیھ بشكل أجرت سلطات المنافسة في المملكة المتحدة دراسات تتعلّق باألسواق في حال وجود سوق ال 
 على سبیل المثال، تم إجراء المراجعات في قطاعات البقالة وسیارات األجرة والصیدلیات والمطارات. جید.

انطباع عن حالة المنافسة في بعض  لتكوین بالقطاعاتمتعلّقة  تحقیقاتاأللمانیة  Bundeskartellamtأجرت شركة  ،وبالمثل
ن من یالمستھلك رمیھا من قبل یتم عبوات المبیعات التي وإعادة تدویر القطاعاتات االقتصادیة مثل، من بین أمور أخرى، استعادة

 الغاز.نقل الكھرباء وووالحلیب والوقود  الحضریةتدفئة الالقطاع الخاص، وصناعة اإلسفلت الملفوف على شكل حزم و

قة بالقطاعات1.3  . المراجعة المتعلّ

النظر  یجري بشكل منھجي ثمبقطاع ما في المراجعة المتعلّقة بالقطاعات، یتم تحدید اللوائح التنظیمیّة ذات الصلة 
ُ السوقأي قیود على المنافسة. مثل دراسة تحدید فیھا واحدة تلو األخرى ل عد المراجعات المتعلّقة بالقطاعات شكالً من ، ت

تحلیل األثر التنظیمي. ال تبدأ المراجعات  بموجبالتحلیل الالحق بدالً من المراجعة المسبقة التي یتم إجراؤھا أشكال 
المتعلّقة بالقطاعات بافتراض عام بأن المنافسة ال تعمل في القطاع، لكن بدالً من ذلك تبدأ بالبحث عن اللوائح التنظیمیّة 

. یمكن إجراء مراجعات متعلّقة بالقطاعات من قبل الوزارة المسؤولة عن مبرر د المنافسة من دونالفردیة التي قد تقیّ 
أو قد ال تمتلك  -والقائمة القطاع، على الرغم من أن ھذه الوزارات في بعض األحیان قد تكون ملتزمة باللوائح التنظیمیّة 

ھیئات خارجیة، من قبل إكمالھا  فياعات بدیل آخر للمراجعات المتعلّقة بالقطویكمن  الخبرة الالزمة لتقییم المنافسة.
 مثل الھیئات الحكومیة األخرى، مثل ھیئة المنافسة، أو الخبراء الخارجیین.

 2013مراجعة تقییم المنافسة للیونان لعام  .3اإلطار 

األغذیة والسیاحة مراجعة منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیّة ألربعة قطاعات (البیع بالتجزئة وتجھیز تظھر في الیونان، 
ومواد البناء) كیف یمكن لمراجعات العدید من اللوائح التنظیمیّة، بشكل إجمالي، أن تؤدي إلى تحسینات كبیرة في األداء االقتصادي. 

توصیة محددة بشأن األحكام حیث التي یمكن إجراء تغییرات  329وأصدرت إشكالیة  تنظیمیة الئحة 555 اتحددت مراجعات القطاع
، أي ما ملیار یورو سنویًا 5.2رة بحوالي لتعزیز المنافسة، مع اآلثار اإلیجابیة المحتملة على االقتصاد من اإلصالحات المقدفیھا 

 من الناتج المحلي اإلجمالي. %2.5یقارب 

 2014 االقتصادیةمنظمة التعاون والتنمیة © المصدر: 
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 . العملیّة2

 .خطوات 6عملیة تقییم المنافسة مبنیة على إن 

یمكن أن یكون تحدید السیاسات المراد تقییمھا واضًحا (في حال مراجعة  .لتقییمھاتحدید السیاسات  1الخطوة 
 المحتملة.السوق ، أو دراسة بقطاعالتشریعات أو اللوائح التنظیمیّة الجدیدة) أو معقدًا، كما في حال المراجعة المتعلّقة 

استخدام التقدیر االستنسابي في اختیار  یتم فیھا، قد بقطاعتوجیھات، كما في حال المراجعة المتعلّقة  2الفصل یقدم 
مراجعتھ. سیتطلب تحدید حدود قطاع "مواد البناء"، على سبیل المثال، تحدید ما یشكل اللوائح التنظیمیّة یجب د ما حدو

التنظیمیّة المتعلقة بالحدید الخام، على سبیل المثال، ذات صلة بقطاع عتبر اللوائح قد ال تُ وذات الصلة لقطاع مواد البناء. 
 مواد البناء، في حین یمكن اعتبار حدید التسلیح من مواد البناء.

الختیار اللوائح التنظیمیّة التي  تقدیر استنسابيربما یكون الموقف األكثر شیوًعا ھو الموقف الذي ال یوجد فیھ 
 لمثال، ألنھا إحدى متطلبات تحلیل األثر التنظیمي.مراجعتھا، على سبیل ایجب 

 .2لفصل في ھذه الحالة، یمكن تخطي ا

عبارة عن ھي قائمة المراجعة المتعلّقة بالمنافسة ("قائمة المراجعة") إن  .تطبیق قائمة المراجعة .2الخطوة 
أن تقیّد المنافسة. تشیر  یُحتملمجموعة من أربعة أسئلة رئیسیة، لكل منھا أسئلة فرعیة، تحدد اللوائح التنظیمیّة التي 

 .على المنافسة اللوائح التنظیمیّةالتي تنتجھا إجابات "نعم" إلى األسئلة التي تحتاج إلى تحلیل أكثر تفصیالً لآلثار 

 3الفصل یمكن العثور علیھا في بدایة ھذا الدلیل. یشرح وة في صمیم تقییم المنافسة. أسئلة قائمة المراجعتكمن 
 األسئلة وكیفیة تفسیرھا.

المنافسة، فیجب إجراء مزید من التحقیق لتقییم ما إذا قیود على  وجود إذا كانت قائمة المراجعة تشیر إلى إمكانیة
تنظیمیّة. في حال عدم لالئحة كیفیة إجراء مراجعة تفصیلیة  4فصل الكان ھناك قیود فعلیة وھامة على المنافسة. یشرح 

 على المنافسة، یجب وضع خیارات بدیلة.مھمة ، یمكن أن تتوقف المراجعة. في حالة وجود قیود مھمةوجود قیود 

  عندما یتم العثور على الئحة تنظیمیّة تقییدیة، قد یكون من الممكن .تحدید الخیارات البدیلة .3الخطوة 
تحدید تدابیر بدیلة أقل تقییدًا یمكن استخدامھا لتحقیق غایات السیاسات ذات الصلة بناًء على فھم األساس المنطقي لالئحة 

لفصل تم مناقشة ذلك في اوتالتنظیمیّة إضافةً إلى البیئة التنظیمیة األوسع والسمات التقنیّة للقطاع الذي یجري تنظیمھ. 
5. 

من بین الخیارات التي تم تحدیدھا، یجب على الشخص المسؤول عن مراجعة  .اختیار الخیار األنسب .4الخطوة 
. قد یكون ھناك أكثر 6الفصل راجع  -اتخاذ قرار بشأن الخیار (الخیارات) األفضل على المنافسة التنظیمیّة الالئحة آثار 

 ضل واللوائح التنظیمیّة المقترحة حالیًا أو القائمة.یجب توضیح االختالفات بین الخیار المفو. واحد من خیار أفضل

وتقدیم  ةالمناسب اتبمجرد تحدید الخیار األفضل، یجب صیاغة التشریع .الخیار األفضلتطبیق  .5الخطوة 
 ).7الفصل التوصیات إلى السلطة المختصة. (

المنافسة، فمن المھم مراجعة آثاره قیّد ی الخیارات، ال سیما إن كانتطبیق أحد بمجرد  .مراجعة األثر .6الخطوة 
 ).8الفصل (
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 . الخطوات في تقییم المنافسة1الشكل 

 

 

 تحدید 
 السیاسات للتقییم

 

  تطبیق
 قائمة المراجعة 

 

 ھل من تشوھات تخّص التقییم؟

 ما ھو أفضل خیار؟

  تحدید
 الخیارات البدیلة

  مقارنة
 الخیارات البدیلة 

 للوضع الراھن

  تنفیذ
 الخیار األفضل

  إجراء
 تقییم الحق

 ال               نعم

 الراھن              البدیل

 إجراء تقییم متعّمق للقیود
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  2الفصل 
 للتدقیق فیھا ةسیاسات العامالاختیار 

 

 ، عادة ما تقوم الحكومات بتقییمعلى صعید المنافسة ن التدخل الحكوميمعند مراجعة اآلثار الناتجة 
التشریعات القائمة في لكل اللوائح التنظیمیّة الفردیة. وفي بعض األحیان، قد تقوم أیًضا بإجراء مراجعات عامة 

راجعة واسعة ومتعددة القطاعات قطاع ما، أو حتى عبر االقتصاد. في أسترالیا، تم إجراء على سبیل المثال، م
منافسة الوطنیة، ما أدى إلى مراجعة متعمقة لنحو في أواخر التسعینیات، نتیجة إلنشاء سیاسة ال اتتشریعلل

، تم مراجعة أربعة قطاعات، بما في ذلك إجراء مسح 2013قانون والئحة تنظیمیّة. في الیونان في عام  1800
یتم إجراء دراسات لألسواق في العدید من البلدان عندما ال یبدو أن السوق والئحة تنظیمیّة.  1000ألكثر من 

 .یعمل بشكل جید

لمثل ھذه المراجعات العامة، یجب على صانعي السیاسات تحدید األولویات واختیار السیاسات التي 
لسیاسات الموجودة في كل قطاع من الكبیر غالبًا ل حجمالستخضع للتقییم. تنشأ الحاجة إلى تحدید األولویات من 

املة، بما في ذلك التورید المحدود نظًرا لمتطلبات الموارد الالزمة إلجراء مراجعة كوقطاعات االقتصاد. 
مون في جعل لمقیّ للمھارات الالزمة إلجراء مثل ھذه المراجعات وتكلفة استخدام ھذه الموارد، غالبًا ما یرغب ا

القانون. وعلى أساس ما سبق  األكثر صلة من جزاءواألعلى القطاعات األكثر أھمیة مقتصًرا نطاق المراجعة 
ذكره، یمكن أن تكون فوائد المراجعة المتعددة القطاعات أكثر بكثیر من تكالیف إجراء مثل ھذه المراجعة، لذا 

 یمكن أن یكون استثمار الموارد الكافیة إلجراء مراجعة واسعة النطاق قیًّما.

التي یجب التركیز علیھا عندما یتم التخطیط م ھذا الفصل بعض المؤشرات حول كیفیة اختیار القطاعات یقدّ 
ندرج ضمن تي تال اتم بعض االقتراحات حول كیفیة تحدید التشریعإلجراء مراجعة عبر االقتصاد برمتھ. كما یقدّ 

 قطاع معیّن وكیفیة تحدید أولویات السیاسات التي سیتم تقییمھا داخل كل قطاع على حدة.

غالبًا ما تكون ھذه أسواقًا تشكل جزًءا محددًا من و. األسواقاسات ھذا الفصل مفید أیًضا في سیاق درإن 
العدید من األسواق في "القطاع المالي" بما في ذلك إدراج قطاع، ولیس قطاًعا بأكملھ. على سبیل المثال، یتم 

 الخدمات المصرفیة لألفراد والتأمین وأنظمة الدفع واإلقراض العقاري وما إلى ذلك.

إن ھذا الفصل مناسب فقط للمراجعات التي لم یتم البت فیھا بالفعل في السیاسات  تعلیمات االستخدام:
المطلوب تقییمھا. إذا تم بالفعل، كما ھو الحال في معظم الحاالت، البت في اللوائح التنظیمیّة قید المراجعة، 

للوائح التنظیمیّة من قبل جھاز صنع السیاسات، على سبیل المثال من خالل مراجعة تحلیل األثر التنظیمي 
الجدیدة أو في حال المراجعة الالحقة لالئحة تنظیمیّة معینة، فیمكن تخطي ھذا الفصل. قد یكون ھذا الفصل 

 مفیدًا بشكل خاص في سیاق دراسات القطاع أو السوق.
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 عات. اختیار القطا1

التشریعات القائمة إلزالة الحواجز غیر الضروریة أمام المنافسة، لكل عندما تقرر الحكومة إجراء مراجعة 
مبادئ تحدید أحد یمكن استخدام وفمن الضروري البدء باختیار مجموعة القطاعات التي یجب التركیز علیھا. 

 ل:األولویات التالیة أو مجموعة منھا كتوجیھات 

على المنافسة (التي قد یكون من الممكن  تحتوي على أھم قیود ھاالتي یُعتقد أن تحدید القطاعات •
المنافسة وتواتر الشكاوى  على قیودالتحدیدھا باستخدام المعلومات المتاحة بسھولة في ما یخّص 

 المنافسة واألسعار والھوامش و/أو عدد التدخالت في مجال مكافحة االحتكار). على قیودالالمتعلقة ب

(مثل  للبلد الدولیة من حیث التكلفة التنافسیةتحدید القطاعات التي لھا أثر واسع النطاق على القدرة  •
 قطاعات البنیة التحتیة).

 على نفقات المستھلكین. اتحدید القطاعات التي لھا أثًرا كبیرً  •

 نسبة عالیة من الناتج المحلي اإلجمالي.تشّكل القطاعات التي تحدید  •

 ل نسبة عالیة من الصادرات.التي تشكّ  القطاعاتتحدید  •

 تحدید القطاعات التي لدیھا إمكانات توظیف أعلى أو التي تقوم على عمالة كثیفة. •

 بشكل كبیر بسبب الرقمنة. حدید القطاعات التي تغیرت طبیعتھات •

 یمكن أیًضا أخذ ھذه المبادئ في االعتبار عند تحدید األسواق التي تتطلب دراسة سوق الحقة.

تساعد ھذه المبادئ في تحدید األھمیة االقتصادیة لقطاعات معینة وتسمح بتصنیفھا. یعتمد اختیار أنسب 
على خصائص البلد الذي یُجري المراجعة. إذ على سبیل المثال، قد ترغب دولة تمتّع لتقییمھ/ھا قطاع/ قطاعات 

 في صادراتھا. باألكثر باقتصاد مفتوح للغایة في تركیز اھتمامھا على القطاعات التي تساھم

 مراجعة المكسیك للتشریعات القائمة .4اإلطار 

لالقتصاد المكسیكي، بالتعاون مع منظمة  التنافسیة، أطلقت المكسیك مشروًعا متعدد السنوات لتحسین القدرة 2008في عام 
والسیاسات القائمة إلزالة القیود غیر الضروریة على لوائح التنظیمیّة لن ھذا المشروع مراجعة التعاون والتنمیة االقتصادیّة. تضمّ 

 المنافسة.

 قطاًعا. 15تم اختیار القطاعات التي سیتم تحلیلھا بناًء على أثرھا على االقتصاد. تم استخدام معیارین مختلفین وتم تحدید 

 :القطاعات :المعاییر

 االتصاالت • التنافسیةالقطاعات ذات األثر الواسع على القدرة 
 الخدمات المالیّة •
 الطاقة •
 نقل البضائع •

 الذرة والتورتیال • القطاعات ذات اإلنفاق االستھالكي الكبیر
 المشروبات الغازیّة •
 البیرة •
 نقل الرّكاب •
 واألجبان األلبان •
 المستلزمات الشخصیّة ومستلزمات المنزل •
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 التأمین •
 الخدمات المصرفیّة لألفراد •
 األدویة •
 خدمات المستشفیات •
 التقاعدرواتب  •

  

التي لھا أثر والتنظیمیّة عبر القطاعات  لالئحةباإلضافة إلى ھذه القطاعات، حدد المشروع المكسیكي أربعة مجاالت مختلفة 
 المراجعة لتشمل ھذه توسیع إطارتم وقد : السیاسة المالیة والتجارة الدولیة واإلعانات واللوائح الفنیة. التنافسیةكبیر على القدرة 

 .المجاالت

، لكن یجب أن یعتمد أیًضا على الوقت العملیةسیعتمد عدد القطاعات المختارة للمراجعة على طبیعة 
قانون  1800والموارد المالیة والمھارات الفنیة المتاحة. في أسترالیا، على سبیل المثال، استمرت عملیة مراجعة 

سنوات. في  5ى المنافسة عبر االقتصاد برمتھ دامت لحوالي عل كبیرةً  اوالئحة تنظیمیّة یُعتقد أنھا تتضمن قیودً 
 11، على مدى التشریعاتجزٍء من  1000الیونان، تم إجراء مراجعة ألربعة قطاعات، تضمنت مسح حوالي 

 ، وإقرار القوانین واللوائح التنظیمیّة، والتنفیذ.التشریعاتشھًرا قبل صیاغة 

 . إعداد خریطة للقطاعات2

من الضروري بعد ذلك تحدید التشریع ذات الصلة الذي ینطبق علیھا وفیھا. فیار القطاعات، عندما یتم اخت
ضمنھ، تندرج یتم إعداد خریطة لھ، أي تحدید األنشطة االقتصادیة التي سحدود كل قطاع رسم وھذا یتطلب 

، )SICS(القیاسیة ة یاعتصنیفات الصنالیمكن أن یستند إعداد الخرائط على ووربما ضمنًا، تلك التي تقع خارجھ. 
الجماعات في التصنیف االحصائي لألنشطة االقتصادیة  وأ )ISICد (مثل التصنیف الصناعي الدولي الموحّ 

اإلطار ) (كما ھو موضح في NAICSأمریكا الشمالیة (الصناعة في ) أو نظام تصنیف NACEاألوروبیة (
 ا ضروريٌ الصلة والجھات الفاعلة في السوق، ھو أیضً أدناه)، إّال أن دعم المتخصصین، مثل الوزارات ذات 

ر الدراسات القطاعیة األنشطة ذات الصلة محددة بشكل صحیح. في بعض األحیان، یمكن أن توفّ كل للتأكد من أن 
 واالستشارات والوزارات معلومات مفیدة.الدولیة من الوكاالت 

 الموّحدةة یتصنیفات الصناع. ال5اإلطار 

 ـئحة تنظیمیّة جدیدة، كما ھو الحال عند إجراء مراجعة لقطاع ماالالمراجعة التنظیمیة أوسع من مجرد مراجعة لعندما تكون 
 تشمل طرق تحدید الحدود ما یلي:ول تحدیًا متكرًرا. قطاع یمثّ الفإن تحدید حدود 

 التركیز على التشریعات ذات الصلة بوزارة واحدة؛ •
 تنظیمیّة للقطاع.اللوائح القوانین والالتركیز على التشریعات في قانون واحد (أو أكثر) من  •
 لألنشطة.القیاسیة التركیز على التعاریف  •

 المعروفة الثالثة ھي:الموّحدة ة یتصنیفات الصناعالإن 

ألمم خاص با لتصنیف البیانات اإلقتصادیّة نظام :د لجمیع األنشطة االقتصادیة التصنیف الصناعي الدولي الموحّ  •
 .http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27 المتّحدة

• Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté 
européenne (NACE)  الجماعات األوروبیةفي أو التصنیف االحصائي لألنشطة االقتصادیة :  

 6یتضّمن رمز مؤلف من  تصنیف أوروبي موّحد للصناعة نظام
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NO أرقام:

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27
http://en.wikipedia.org/wiki/Nomenclature
http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_classification
http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_classification
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
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M_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode
HIERARCHIC=. 

 )NAICS( أمریكا الشمالیةفي  ةنظام تصنیف الصناع •
/www.census.gov/eos/www/naics. 

ستخدم التصنیفات بشكل شائع لتصنیف المنتجات واألنشطة السائدة للشركات. مع ذلك، ستكون بعض األنشطة مختلطة دائًما تُ 
من  كل بحریّةالعبّارات الر خدمة ة. على سبیل المثال، قد توفّ من حیث القطاعات المعنیة، بحیث یتأثر المنتِج بقطاعات تشریعیة متعدد

التنظیمیّة المتعلّقة الالئحة فإن التدقیق في  ،ن بشكل واضح. ومن ثمامن منظّ انشاط ومن المرّجح أنھمانقل البضائع ونقل الركاب، 
بالعبّارات البحریّة قد تتأثر بقواعد النقل البحري للشحن بالعبّارات البحریّة سیشمل كال الجانبین. لكن البیئة التنافسیة لناقل الركاب 

 (وقواعد الموانئ ذات الصلة بشأن التحمیل والتفریغ)، إلى الحد الذي تنطبق فیھ ھذه القواعد أیًضا على العبّارات البحریّة.

یھیة. على سبیل المثال، لن بطرق غیر بد وتحلیلھاالقطاعات تقسیم یمكن أن یؤدي استخدام تعریفات الصناعة المّوحدة إلى 
الجماعات األوروبیة المصاعد كقطاع، ولكنھ سیفصل تصنیع المصاعد في یصنف نظام التصنیف االحصائي لألنشطة االقتصادیة 

یتم البحث ما إذا كان  تحدید). لذلك من المھم 43بموجب رمز آخر ( اوصیانتھ اعد وإصالحھا)، مع تركیب المص28تحت رمز واحد (
 یفات بدیھیة للقطاعات.عن تعر

تتمثل إحدى مزایا التعریفات البدیھیة التي تعتمد على فئة واسعة من المنتجات، في أنھا قد تعكس بشكل أفضل مجموعة 
الشركات التي تركز على قطاع مثل المصاعد العدید من الرموز ذات  قد تغطي .منتجاتاألنشطة التجاریّة التي یتم إجراؤھا بشأن فئة 

في مثل ھذه الحاالت، من الصعب تحدید رمز واحد ینطبق على الشركة، ألنھا ستؤدي أنشطة تندرج تحت رموز متعددة. قد الصلة. 
على المنافسة عبر الناجمة لمنافسة على ِعلم بالقیود لالخاصة واألخرى التي یتم تحقیقھا عند إجراء تقییم  الشركاتتكون مصالح 

التصنیف االحصائي لألنشطة من رموز رمز واحد بصر النتائج حقد یؤدي وتعریف البدیھي. مجموعة من األجزاء المختلفة من ال
من رموز تم تحدیدھا لنفس القطاع البدیھي لكن بموجب رمز مختلف یالجماعات األوروبیة إلى استبعاد القیود التي في االقتصادیة 

 الجماعات األوروبیة.في التصنیف االحصائي لألنشطة االقتصادیة 

ن إحدى میزات رموز الصناعة الموّحدة ھي وجود نقاش أقل حول المكان الذي قد تكمن فیھ حدود القطاع وبالتالي فإن الحدود إ
ذات الصلة) من تفسیر صارم للغایة. و(البعض ، یمكن استبعاد األنشطة المرتبطة ارتباًطا وثیقًا ببعضھا مع ذلكأقل عرضة للنزاع. 

، مع ذلكعلى سبیل المثال، قد تشّكل القیود المفروضة على إنتاج القمح لكل ھكتار مزروع قیودًا على الزراعة من الناحیة الفنیة؛ 
تنظیمیة (وقیودًا على اإلنتاج) تُترجم ھذه القیود تلقائیًا إلى قیود على اإلنتاج لتصنیع القمح، وبالتالي یمكن اعتبارھا جزًءا من البیئة ال

 لتصنیع الدقیق.

القوانین واللوائح التنظیمیّة التي تؤثر على األنشطة لكل تجمیع قائمة شاملة في الخطوة التالیة تتمثّل 
باإلضافة  ھ،االقتصادیة التي تتم في كل قطاع من القطاعات قید التدقیق. وعند القیام بھذه العملیّة، من المھم تذّكر أنّ 

التنظیمیة الخاصة بالقطاع، توجد أیًضا تشریعات أفقیة ومتعددة القطاعات (مثل القیود المترتبة على الالئحة إلى 
التخطیط أو المعاییر البیئیة) قد یكون لھا أثًرا كبیًرا على األنشطة االقتصادیة التي یتم تنفیذھا في القطاع وقد 

الوطني قد تتفاعل التشریعات على المستوى  ،في بعض األحیانومنافسة. تفرض بدورھا قیودًا إضافیّة على ال
 المستویات ذات الصلة.كل وینبغي عند االقتضاء، النظر في التشریعات على ؛ على مستوى المناظق والبلدیاتو

عة التشریعات المطبقة في القطاعات الخاضكل یمكن أن تساعد قواعد البیانات القانونیة الوطنیة في تحدید 
للتدقیق، لكن یجب أیًضا طلب المدخالت من أصحاب المصلحة، مثل االتحادات القطاعیّة أو اتحادات 

 المستھلكین، والوزارات التنفیذیة المختصة المشاركة في القطاعات المختارة.

في قطاع ما مھم وال ینبغي االستھانة بھ في الجدول الالئحة التنظیمیة إن الوقت الالزم لرسم خریطة 
التشریعات ذات الصلة في المراجعة، من المھم كل قطاع ما. ولضمان إدخال لالزمني إلجراء تقییم المنافسة 

األحكام التنفیذیة ذات الصلة مثل  ھذا شملیمناسبًا من القوانین واللوائح التنظیمیّة. ویجب أن كامالً وتجمیع كًما 
 للوائح التنظیمیّة. یةتنفیذالوجیھات تالالمراسیم الوزاریة والتعامیم واألشكال األخرى من 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://www.census.gov/eos/www/naics/
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والعملیات الحكومیة ذات الصلة عملیة تكراریة. في بعض األفعال قد یكون تحدید المجموعة الكاملة من 
األنظمة، ال یتم بالضرورة االحتفاظ بالقوانین واللوائح التنظیمیّة في مكان واحد وقد ال یمكن البحث عنھا 

تعدیالت لقانون واحد في قانون الحق آخر یبدو غیر متصل بھ. وعندما یتم تدوین  إلكترونیًا. یمكن العثور على
عملیة البحث عن القوانین واللوائح التنظیمیّة ذات ستتقدم القوانین واللوائح التنظیمیّة والوصول إلیھا إلكترونیًا، 

الصلة بسرعة أكبر لكنھا ستظل تتطلب التحدث إلى خبراء في القطاع ومن المحتمل أال تكون مكتملة بسبب 
 في قواعد البیانات ھذه.تكون موجودة التي قد ال الوزاریة وجود المراسیم والتعامیم والتوجیھات 

تطبیق اللوائح التنظیمیّة. عملیًا، یمكن أن تؤثر لعملیات  النظر فيیجدر  وأثناء رسم خریطة للقطاع،
العملیات المتعلّقة باللوائح التنظیمیّة على اإلطار القانوني الذي یواجھھ منافس محتمل. على سبیل المثال، إذا 

ص واحد فقط في ن قبل بدء النشاط التجاري وكان بإمكان شخاحتاج أحد المنافسین إلى ترخیص من مكتب معیّ 
ھناك عائق فعلي أمام بدء النشاط التجاري الجدید فالمكتب إصدار الترخیص إال أنّھ في إجازة لمدة ستة أشھر، إذًا 

نتیجة لمشكالت في العملیة. ویجب تسجیل تحدیات العملیة ھذه عند العثور على معلومات عنھا، إذ یمكن تطبیق 
 ى العملیة وكذلك على األطر القانونیة.التوصیات الصادرة عن تقییم المنافسة عل

 إیجاد التشریعات ذات الصلة فيالتعقیدات  .6اإلطار 

ن من وتعلّق بالسیاحة في قانون أوسع بشأن أعمال الشغب في المالعب الریاضیة. لن یكنتشریعّي نص في الیونان، تم وضع 
 القطاع، سواء في وزارة أو في القطاع الخاص.دون مساعدة خبراء في من السھل العثور على مثل ھذا التشریعات 

 2014 ةاالقتصادیّ منظمة التعاون والتنمیة © : المصدر
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 الخطوات لوضع مخطط للوائح التنظیمیّة المتعلّقة بالقطاع 2الشكل 

 

 لقطاع السیاحة في الیونان خریطةوضع . 7اإلطار 

لم یكن نھج استخدام رموز الصناعة الموّحدة قابالً للتطبیق لتعریف قطاع السیاحة في الیونان لعدم وجود مثل ھذه الفئة ضمن 
الجماعات األوروبیّة. في ضوء ھذه القیود، قام فریق مشروع منظمة التعاون في  االقتصادیةتصنیف التصنیف اإلحصائي لألنشطة 

التنظیمیّة التي تخّص القطاع بتعریف السیاحة من جھة على أنھا األنشطة التي تقع ضمن الالئحة والتنمیة االقتصادیّة الذي یراجع 
السیاحة البحریة وقسم األنشطة الترفیھیة البحریة اختصاص وزارة السیاحة و/أو الھیئات الخاضعة إلشرافھا، واختصاص مدیریة 

والسیاحة في وزارة الشؤون البحریة وبحر إیجة ومن ناحیة أخرى كأي نشاط مصنف بوضوح على أنھ "سیاحي" في التشریع المعمول 
 بھ.

 2014 االقتصادیةمنظمة التعاون والتنمیة © : المصدر

 

 

 تحدید حدود

 جمع التشریعات

 السوق أو القطاع

اللوائح التنظیمیّة وقوانین الحكزمة 
 المتعلّقة بھا

 ذات الصلة بالقطاع

 األفقیّة
 التي لھا آثار كبیرة

 إستشارة
 قاعدة البیانات القانونیّة

 الوزارات التنفیذیّة
 أصحاب المصلحة الذین یفھمون العملیّة التنظیمیّة

استخدام التصنیفات الصناعیة المّوحدة إن وجدت؛ 
وحال عدم توفرھا، یرجى استشارة الوزارات أو 

 المعنیین أصحاب المصلحة
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 الرئیسیة. تحدید السیاسات 3

التشریعات ذات الصلة بقطاع اقتصادي معین واسعة النطاق وبالتالي، قد بكل تكون قائمة من المرجح أن 
یمكن اتباع االقتراحات التالیة للحد من قائمة السیاسات ویكون من الضروري اللجوء إلى المزید من التبسیط. 

 التي یجب التركیز علیھا:

 .البدء بالقوانین اإلطاریة التي تنطبق على القطاع برمتھ .1

إزالة التشریعات القدیمة التي حلت محلھا التشریعات األحدث (مع مالحظة إلغاء في بعض األحیان،  .2
 مادة واحدة فقط من المرسوم أو استبدالھا).

حذف التشریعات القدیمة التي ال تزال ساریة المفعول لكنھا تلحق الضرر بالمنافسة، من خالل  .3
 التوصیة بإلغائھا.

ي تنقل االتفاقیات والمعاھدات الدولیة أو التوجیھات فوق تالتشریعات ال عدم أخذ في االعتبار .4
 لإلضافات والتغییرات.نطاق مسموح بھ الوطنیة (مثل اتفاقیات االتحاد األوروبي)، بغیاب 

لتحدید السیاسات التي قد یكون لھا أثًرا المراجعة بمجرد الوصول إلى ھذه المرحلة، یجب تطبیق قائمة 
 منافسة.سلبیًا على ال

 

 مثال مفّصل
 التوصیات المتعلّقة بالمنافسة في القطاع الصیدالني 

ھذا القسم األول مقدمة عن القطاع  یوفّربمثال تفصیلي یوضح الخطوات ذات الصلة في كل فصل من فصول الدلیل.  اإلطاریبدأ ھذا 
التنظیمیّة في أي بلد محدد، بل یصّور  للوائحفي ا دقیق تأّملواللوائح التنظیمیّة المحددة وخلفیة تنظیمیة. وال یھدف ھذا المثال إلى تقدیم 

اإلشارة  ة ال یھدف إلىات الصیدالنیعلى المنتج ھنا التركیز إنكیفیّة حدوث تقییم المنافسة عملیًا، باستخدام حالة واحدة لتوضیح ذلك. 
 المنتجات تولّد بشكل عام حاجة خاصة لتقییم المنافسة. إلى أّن اللوائح التنظیمیّة التي تخّص ھذه

 مقدمة

یقدم ھذا التقریر استنتاجات وزارة الصحة وتوصیاتھا استجابةً لتوجیھات وزیر الصحة الصادرة بتاریخ كانون الثاني/ ینایر 
تعكس التوجیھات و .الصیدالني وتقدیم توصیات بشأنھا للمنافسة في القطاعالداعمة إلى الوزارة لدراسة اإلصالحات المحتملة  2013

عن الدراسات التي تشیر إلى الناجمة ن المنافسة للمستھلكین واالقتصاد إضافةً إلى الشواغل متعزیز المنافع الناتجة بالتزاًما حكومیًا 
، مثلت تكالیف المنتجات الصیدالنیّة البالغة 2011أن تكالیف المنتجات الصیدالنیّة في الدولة باھظة مقارنة بالدول األخرى. في عام 

البالغة منظمة التعاون والتنمیة االقتصادّیة الرعایة الصحیة مقارنة بمتوسط كل من جمیع % 20یقارب  ملیار دوالر أمریكي ما 9.7
 %.16في المتوسط 

 في االعتبار عند وضع التوصیات ما یلي: أخذھاالوزارة من الوزیر طلب وتشمل العوامل التي 

 ؛الصیدالنیّة األثر على تكالیف المنتجات •

 ؛لیّة والتكالیفالتنفیذ والعوائق الحا •

  ؛اآلثار المترتبة على جودة نظام الرعایة الصحیة وكفاءتھ •

 التأیید أو الرفض المتوقعین من قِبل القطاعین العام والصحي.و •
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نطاق المراجعة الوزاریّة  2الجزء  . یحددمعلومات أساسیّة عن المنتجات الصیدالنیّة 1الجزء  یوفّر تم تنظیم التقریر كالتالي:
تطبیق التشریعات واللوائح التنظیمیّة والسیاسات (اللوائح التنظیمیّة) على قطاع المنتجات یكون لفي االعتبار إمكانیة أن  مع األخذ

التي قد یكون لھا آثار كبیرة مضادة للمنافسة باستخدام اللوائح التنظیمیّة  3جزء الیحدد غیر مبررة مضادة للمنافسة.  اآثارً ، الصیدالنیة
لمنافسة یتعلّق لتقییًما أولیًا  4الجزء یقدّم ("قائمة المراجعة").  ةاالقتصادیّ المنافسة الخاصة بمنظمة التعاون والتنمیة  قائمة مراجعة

الرئیسیة  ستنتاجاتویلّخص االبالقیود التي تم تحدیدھا باستخدام قائمة المراجعة لتحدید القیود التي تتطلب مزیدًا من التحلیل المتعمق 
یحلل . 4الخیارات المحتملة لمعالجة الشواغل المتعلّقة بالمنافسة التي تم وضعھا في الجزء  5الجزء  یلّخص التحلیل المتعمق. من

 .توصیات لإلصالحات 7الجزء  ، یقدّمالخیارات المحتملة لإلصالح ویقارنھا. وأخیًرا 6الجزء 

 . الخلفیة1الجزء 

في قائمة صرف األدویة الوطنیة.  إال إذا كانت مدرجةة ال یمكن توفیرھا للمرضى إن المنتجات الصیدالنیّة ھي أدویة مقید
إلدراجھا في القائمة الوطنیة، یجب أن تتم الموافقة على المنتجات الصیدالنیة من قبل قسم التقییم الصیدالني التابع لوزارة الصحة و

")PAD أم ال، یأخذ القسم في االعتبار األدلة المقدمة من قبل الشركة  إلى القائمةمنتد صیدالني "). عند اتخاذ قرار بشأن إضافة
 الستھالك البشري.لوسالمتھ  العالجیةالمصنعة عن آثاره 

) تحتوي على إحدى المكونات النشطة SMPsعبارة عن أدویة ذات جزیئات صغیرة ( ھي إن معظم المنتجات الصیدالنیة
فإن جزًءا متزاید منھا یرتكز على البیولوجیا حیث أنھا معزولة عن المصادر الطبیعیة ) أو أكثر. مع ذلك، AIsالمشتقة كیمیائیًا (

ارة (المنتجات البیولوجیّة). وعلى عكس األدویة التي یتم تصنیعھا كیمیائیًا باستخدام ھیكلیّة معروفة، فإن معظم المنتجات البیولوجیّة عب
 عن مزیج معقد ال یمكن تحدیده أو وصفھ بسھولة.

من أجل إضافة ھذه  عاًما. 20فترة حمایة أولیة تبلغ ب لمنتجات الصیدالنیة التي تحتوي على مكونات نشطة جدیدةتع اتتم 
األدویة إلى قائمة الصرف الوطنیة، یجب تقدیم أدلة مفصلة، بما في ذلك تجارب سریریة مكثفة، تدعم فوائدھا العالجیة وسالمتھا 

إذا تم اعتبارھا مبتكرة  20حمایة براءة اختراع تبلغ بفترة المحّسنة أو المعدّلة من ھذه األدویة  نسخوتتمتع أیًضا ال لالستھالك البشري.
لموافقة على تأخرت ایجوز تمدید فترة حمایة براءة االختراع الصیدالنیة في حال وبراءة اختراع. موجب بما یكفي لتكون محمیة ب

 بعد منح البراءة.لفترة طویلة تسویقھا 

من أدویة ذات جزیئات صغیرة (دواء بدیل) إلى قائمة الصرف الوطنیة، یجب تقدیم دلیل إلى قسم  بدیلةمن أجل إضافة نسخة 
العالمة التجاریة ذات الصلة من حیث معدل  الذي یحمل دواءالالتقییم الصیدالني من قبل الشركة المصنعة یوضح أنھ یشبھ بیولوجیًا 

 العالمة التجاریة.الدواء الذي یحمل طاق المقبول لمعدل إطالق إطالق المكون النشط ضمن الن

، یتطلّب قسم التقییم الصیدالني من الشركات المصنعة تقدیم أدلة أكثر شموالً من أجل لتعقید النسبي للمواد البیولوجیةبسبب ا 
لھ نتائج عالجیة  البدیل الحیويثبت أن التجارب السریریة التي ت ھذه األدلةتضمن تإدراجھا في قائمة الصرف الوطنیة. یجب أن 

 ذات الصلة.الحیویة التي تحمل العالمة التجاریة  مشابھة للمواد

إذا وصفھا طبیب أو في حاالت معینة، أخصائي رعایة صحیة مؤھل آخر. إال للمرضى المنتجات الصیالنیة ال یمكن توفیر 
 ویتعین علىصرف المنتجات الصیدالنیّة من قبل صیادلة مرخصین. م بل األطباء مباشرة لمرضاھم، یتبخالف الصرف المحدود من ق

العالمة  ذات منتجللجنسي التي یصفھا األطباء، لكن یمكنھم استبدال دواء والصیادلة صرف المنتجات الحاصلة على براءة اختراع 
 أي بدیل.إعطاء ما لم تحدد الوصفة الطبیة عدم المعنیة التجاریة 

) التي تدیرھا NPIPدویة الضروریة من الناحیة الطبیّة بفضل الخطة الوطنیة للتأمین الصیدالني (تم تغطیة تكالیف األت
الحكومة والخاضعة لنظام دفع مشترك للمریض قائم على العمر واالمكانیات وحد أقصى للدفع السنوي من أموال المرضى الخاصة. 

في قائمة الصرف  ھاالوطنیة للتأمین الصیدالني، یجب الموافقة على إدراجبموجب الخطة  سداد تكلفة المنتجات الصیدالنیةمن أجل 
المرضى تكالیف األدویة غیر المدرجة في  ویتحمللى تكالیفھا وقیمتھا العالجیة. استنادًأ إي نخطة الوطنیة للتأمین الصیدالالخاصة ب

 ضروریّة من الناحیة الطبیة.على أنھا  ال تُعتبر خطة الوطنیة للتأمین الصیدالني أو التيالخاصة بقائمة الصرف 

طة الوطنیة للتأمین الصیدالني. قد تغطي الخطط الخاصة بعض المدفوعات لختوفر خطط األدویة الخاصة تغطیة تكمیلیة ل
ھا الخطة التي ال تغطیإنما المشتركة للمریض أو كلھا باإلضافة إلى تكالیف المنتجات الصیدالنیّة المدرجة في قائمة الصرف الوطنیة 

 الوطنیة للتأمین الصیدالني.

 . نطاق المراجعة2الجزء 

مستویات التورید، بدًءا من تصنیع  كلنظًرا لطبیعة المنتجات الصیدالنیة، فإنھا تخضع لمستوى عاٍل من اللوائح التنظیمیّة على 
لمنافسة، مؤاتیة لفوائد كبیرة  لتوفیراإلمكانات  رأكب لدیھاعلى المجاالت التي  بشكل أكبر التحلیل لتركیزالمكونات النشطة حتى صرفھا. 
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حدد موظفو الوزارة المجاالت الرئیسیة للتشریعات األولیة والثانویة أو المفوضة، واللوائح المھنیة وغیرھا، والسیاسات (اللوائح 
إزالة مجاالت اللوائح التنظیمیّة ذات اإلمكانات الضئیلة أو المعدومة اإلمكانات  وتمت التنظیمیّة) المطبقة على القطاع الصیدالني.

المحدود إلجراء إصالح و/أو  االحتمالفوائد كبیرة تتعلق بالمنافسة، التي تتجاوز بوضوح شواغل الصحة والسالمة، وذات  لتوفیر
 ألسباب أخرى من التحلیل اإلضافي. استبعادھاالتي یمكن 

 من التحلیل اإلضافي التي تم استبعادھا ئیسیة للوائح التنظیمّیةالمجاالت الر

 وتنطوي علىعتبر مؤھالت دخول األطباء والمؤھالت األخرى عالیة التقنیة تُ  :المؤھالت المھنیة للطبیب والصیدلي •
ذات إنھا فشواغل أساسیة تتعلق بصحة المریض وسالمتھ. في حین أنھا قد تقید عدد األطباء والصیادلة في الدولة، 

 .فقط بتكالیف المنتجات الصیدالنیّةمباشرة  صلة

، یةالمنتجات الصیدالنعد مصدًرا مھًما ومتزایدًا لتكالیف تُ  الحیویةفي حین أن المنتجات  :البدیل الحیويمتطلبات دخول  •
ما  . وفياإلعدادالالحقة واالختبارات المناسبة للموافقة علیھا في المراحل األولیّة من  البدائل الحیویةال یزال تطویر 

 قضایامراجعة للمسائل التي ستوفر منتدى فعاالً لمعالجة حالیًا قسم التقییم الصیدالني  یجريیتعلق بھذه االعتبارات، 
 .المنافسة المحتملة في المستقبل

السوق، فإن مدة  الجنسيأمام دخول الدواء  رئیسیةً  ل عقبةً تشكّ  االختراع في حین أن براءات :مدّة براءة االختراع •
عاًما من تاریخ اإلیداع ھي معیار دولي مقبول یتم إدخالھ في اتفاقیات التجارة  20براءة االختراع الحالیة التي ھي 

 الدولیة والملكیة الفكریة للدولة.

المعاییر العالجیّة  إن :السالمة والمعاییر العالجیّة إلضافة المنتجات الصیدالنیّة إلى قائمة الصرف الوطنیةمعاییر  •
ومعاییر السالمة الصارمة ضروریة لحمایة وتعزیز صحة المرضى وسالمتھم في ما یتعلق باألدویة الجدیدة. من 

من دخول  یمكن أن تحدألدویة الجدیدة الصارمة ل معاییرال بأنعلى الشواغل المحتملة  تسیطرالواضح أن ھذه الشواغل 
السوق التنافسي. عالوة على ذلك، إن إجراء مراجعة مفّصلة للمعاییر الحالیة لإلدراج سیكون أمًرا معقدًا ویستغرق 

ر دخول تقیّد من دون مبرالمعاییر الحالیة  من أنأدلة أو شواغل واسعة النطاق  بغیابوقتًا طویالً، وسیتم إجراؤه 
 المنتج الجدید.

الصیدالنیة آمنة وفعالة من حیث  المنتجاتإن التأكد من أن  :النشطة واألدویة المكوناتالقیود المتعلّقة بترخیص تصنیع  •
عتبر متطلبات المنتجات الصیدالنیّة. تُ و النشطةالمكونات  مرافق تصنیع العالج ھي أیًضا الشواغل الرئیسیة لترخیص

ممارسات الترخیص في وزارة  ولم تشّكلالترخیص غیر تمییزیة حیث أنھا ال تمیز بین المرافق المحلیة واألجنبیة 
 الصحة موضوع شكاوى.

نظًرا للدعم العام الواسع النطاق للخطة الوطنیّة للتأمین الصیدالني،  :لقطاع الخاصمن اشركات التأمین ل الموّسع دورال •
 مة القادمة أنھا لن تقلل من دور الخطة الوطنیّة للتأمین الصیدالني.صرحت الحكو
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  (قائمة المراجعة أ)

 

 3الفصل 
 فحص المنافسة باستخدام قائمة المراجعة

نة في قائمة المراجعة توضح متى قد تلحق اللوائح من أسئلة أولیّة مضمّ  تستخدم طریقة الفحص مجموعةً 
تم العثور على قائمة المراجعة في بدایة ھذا الدلیل. من غیر المرّجح یالتنظیمیّة المقترحة ضرًرا كبیًرا بالمنافسة. 

 استجابةً أن تحصل غالبیة اللوائح التنظیمیّة على استجابة إیجابیة من قائمة المراجعة. عندما تقدّم قائمة المراجعة 
أنھ المنافسة. في كثیر من الحاالت، یشیر التقییم األولي إلى  على صعید، یُقترح إجراء تقییم أولي لآلثار إیجابیةً 

إلحاق ضرًرا كبیًرا بالمنافسة. في تلك المواقف التي تكون فیھا إمكانیّة إلحاق الضرر بالمنافسة أكبر، یمكن توقع 
 ).4المنافسة (انظر الفصل  علىیود ال بدّ من إجراء تحقیقًا بشأن الق

م أمثلة على أنواع اللوائح یشرح الجزء المتبقي من ھذا الفصل الفئات األربعة لقائمة المراجعة ویقدّ 
 في كل فئة.تندرج التنظیمیّة التي یمكن أن 

 ھمأو تنوع من عدد الموّردینحد ال 

والتقلیل من المزاحمة التنافسیة. عالوة  2تحّكم بالسوقتتمثل في خلق یولّد الحد من عدد الموردین مخاطر 
احتیاجات العمالء، خاصة على المدى  األفضل في تلبیةعلى ذلك، قد ال تكون الشركات القائمة ھي الشركات 

وقد تزداد قدرة الموّردین  بینھملتصادم) (أو ا التعاونالطویل. وعندما ینخفض عدد الموّردین، یزداد احتمال 
مطالب المستھلكین على نحو فعال  لتلبیةالفردیین على رفع األسعار. ویمكن لتراجع المنافسة أن یحد من الحوافز 

لحد من عدد الموردین أحیانًا إلى اصانعي السیاسات قد تدفع ومن الكفاءة االقتصادیة. وفي حین ثمة أسباب جیّدة 
 القیودناجمة عن ، یجب موازنة أي فوائد ذات الصلة بالسیاسات أدناه على النحو الذي تتم مناقشتھ أو تنوعھم،

حد من قدرة یمكن أن تساعد في ال دخول الموّردین الجدد السوقسھولة دخول السوق مقابل حقیقة أّن على 
ارتفاع األسعار وانخفاض الجودة یمكن أن یؤدي التحّكم بالسوق إلى والموردین الحالیین على التحّكم بالسوق. 

 وتقلیل االبتكار.

                                                      
على زیادة األسعار لمصلحتھم أو خفض النوعیة أو خفض إن تحكم الموردین بالسوق ھو القدرة  2

 االبتكار بالنسبة للمستویات التي ینبغي أن تسود في سوق قائم على المنافسة.
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 منح الحقوق الحصریة N-أ

ل منح حقًا حصریًا إلنتاج سلعة معینة أو توفیر خدمة معینة، أساًسا لالحتكار الخاص. ومن الناحیة یشكّ 
تم اعتبار منح كان یكثیراً ما و 3حصري في سیاق " االحتكار الطبیعي".حق تم منح كان یالتاریخیة، غالبًا ما 

التي ال یُرّجح ولتشجیع االستثمارات الكبیرة في البنیة التحتیة  ، وسیلةً لمدة طویلةالحقوق الحصریّة، وال سیما 
 أن تحدث بدون الحوافز التي یوفرھا الوصول المضمون إلى السوق الذي یوفره منح الحق الحصري.

ومشكالت أخرى تتعلّق بالتحّكم بالسوق. قد  من المرجح أن تؤدي الحقوق الحصریة إلى تسعیر احتكاري
الھیئات التنظیمیّة مستوى نجاح تحقق غالبًا ما  ھال یتم تجنب مثل ھذه النتائج تماًما من خالل اللوائح التنظیمیّة ألن

منخفض في منع التحّكم بالسوق وحمایة المستھلكین. لذلك، ال ینبغي إنشاء ھذه الحقوق إال بعنایة كبیرة وبعد 
اسة متأنیة للطرق البدیلة لتحقیق الغایات نفسھا. إذا تم إنشاؤھا، یمكن تحدید مدة ھذه الحقوق. باإلضافة إلى در

توزیعھا ھذه الحقوق الحصریة من خالل تقدیم عطاءات لضمان توزیع ذلك، قد تنظر سلطات القطاع العام في 
بأكثر الطرق كفاءة. على سبیل المثال، غالبًا ما یكون إنشاء مكان خاص على حافة الطریق للنفایات المنزلیة من 

 نفس الخدمة.لخالل طرح عملیة مناقصة قائمة على التنافس أقل تكلفة من توفیر الحكومة 

  

                                                      
یحدث احتكار عندما یمكن شراء سلعة أو خدمة بصورة معقولة فقط من مورد واحد. وفي  3

د بطریقة أكثر كفاءة وبتكلفة إجمالیة "االحتكار الطبیعي"، یمكن لمورد واحد أن ینتج الناتج المنشو
 أقل من موردین اثنین أو أكثر.
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 O-أ

 امتیازات سوق المیاه. 8 اإلطار

شركة خاصة واحدة. إلى حق الحصري لتوفیر میاه الشرب ومعالجة میاه الصرف تختار العدید من الحكومات المحلیة منح ال
تطلب الشركة سعًرا مقابل خدماتھا، وغالبًا ما یزداد عن طریق إعادة التفاوض من سنة إلى أخرى، بغیاب المنافسة. یمكن للمنطقة 

في تحقیق نتائج أفضل، على الرغم  ةالعام المناقصةأن تساعد . یمكن عامةمناقصة إجراء االختیار بین التجدید التلقائي لعقد اإلدارة أو 
من تعقیدھا، ال سیما عند التعامل مع إعادة التفاوض السنوي بشأن األسعار. عندما كانت مناقصات القطاع العام لعقود المیاه مطلوبة 

 .%10في فرنسا، انخفضت األسعار المدفوعة لخدمات الشركة الخاصة بنحو 

 .Brunet, E., Guérin-Schneider, L. and Bonnet, F. (2002) المصدر: 

 

 امتیاز المطار. 9 اإلطار

عاًما لشركة لتشغیل المطار. یشمل ھذا االمتیاز الحق الحصري في تقدیم  30في مطار یریفان في أرمینیا، تم منح امتیاز لمدة 
الخدمات األرضیة (مثل مناولة األمتعة وتنظیف الطائرات وتزوید الطائرات بالوقود)، على عكس معظم المطارات التي ال یقتصر 

طار حصریًا. اشتكت شركات الطیران التي تخدم المطار من أن أسعار الخدمات األرضیة في مطار الم مشغّلفیھا ھذا الحق على 
یریفان أعلى بكثیر مما ھي علیھ في المطارات القریبة المماثلة. على سبیل المثال، وجدت إحدى الدراسات أن رسوم مقبض المدرج 

منخفضة الجودة الخدمة ربما و األعلىماثلة. یمكن أن تكون األسعار مطارات المللمن المتوسط  %39في مطار یریفان أعلى بنسبة 
 نتیجة احتكار الخدمات األرضیة، وھو نشاط یمكن أن یلجأ إلیھ عدة مزودین.

 .Pape F., D. Lurje and E. Satas (n.d.), Competition Impact Assessment Report of the Airway Sectorالمصدر:  

 ریح كشرط لممارسة النشاط التجارياخیص أو تصاتر إنشاء نظام

إن التراخیص أو التصاریح المطلوبة لممارسة النشاط التجاري تقیّد حتًما دخول السوق. ویمكن للمتطلبات 
للتعلیم الرسمي و/ أو الخبرة وقد تشمل متطلبات ذات المعاییر الخاصة بالمؤھالت أن تأخذ شكل حد أدنى من 

ض األحیان، یمكن تطبیق اختبار "المصلحة العامة" الذي یتطلب من الشركات الداخلة السوق طابع جیّد. في بع
أي أثر  لن یكون لھ دخولھمأن المحتملة إثبات "الحاجة" إلى تقدیم خدمة إضافیة، وفي بعض الحاالت، حتى 

یتم تحدید عدد ثابت من  ، قدالقصوىلمشاركین الحالیین في القطاع. وفي الحاالت األعمال التجاریة لسلبي على 
لحمایة المستھلكین، غالبًا ما  مبررةاألحیان غایات بعض المرخص لھم. وفي حین یكون لخطط الترخیص في 

حمایة المنتجین القائمین من المنافسة. في بعض األحیان، یتم إبعاد اللوائح التنظیمیّة إلى حواجز ھذه التؤدي 
ع دخول السوق، مأمام  ل تطبیقھا إلى حاجز واضحوعة بطریقة تحوّ خیص عن أغراضھا المشراالمتعلّقة بالتر

فرص للفساد الرسمي أو ببساطة القضاء على أي إمكانیة واقعیة لدخول المتقدمین  وأإلصدار في اتأخیرات طویلة 
 المؤھلین للحصول على ترخیص.

 التراخیص لسیارات األجرة .10 اإلطار

تقیید عدد سیارات األجرة وكان جمیع سائقي سیارات األجرة بحاجة إلى ترخیص. كان ، تم 2000في دبلن، أیرلندا في عام 
أحیانًا إلى االنتظار  كان األشخاص یضطرونللخروج من المنزل،  المزدحمةفي اللیالي  ھالنقص الناتج في سیارات األجرة یعني أنّ 

، ألغت إحدى المحاكم القیود الحكومیة المفروضة على 2001لساعات من أجل الحصول على سیارة أجرة للعودة إلى المنزل. في عام 
عدد التراخیص، قائلة إن القانون ال یجیز مثل ھذه القیود. عندما تم رفع القیود، تم منح تراخیص سیارات األجرة لجمیع القادمین 

 التنقلار في أكثر ساعات مع انخفاض كبیر في أوقات االنتظ، %300المؤھلین، وزاد عدد تراخیص سیارات األجرة بأكثر من 
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. أظھرت الزیادة الھائلة في عدد التراخیص الطریقة التي أدت من خاللھا اللوائح التنظیمیّة من قبل الحكومة إلى نقص كبیر ازدحاًما
 في خدمة السوق كما أدى التحریر إلى مستویات أعلى من التوظیف.

 2007 االقتصادیةمنظمة التعاون والتنمیة © المصدر: 

 

 التراخیص والتصاریح والموافقات للخدمات الممّكنة رقمیًا .11 اإلطار

غالبًا ما تكون التراخیص أو التصاریح أو الموافقات مطلوبة للخدمات الرقمیة أو الممّكنة رقمیًا. على سبیل المثال، في النرویج 
، یتطلب تراخیص سیارات األجرة. في الھند إال بموجبوفنلندا والسوید، ال یمكن تقدیم خدمات نقل تصل الرّكاب بالسائقین رقمیًا 

"وسیًطا رقمیًا أو مكانًا في السوق للراكب للتواصل مع سائق لغرض النقل" للحصول  2016قانون المركبات اآللیة (المعدل) لعام 
 على ترخیص.

لقانون مشاركة المنزل المتعلّق باألنشطة في الیابان، یجب تسجیل عقود مشاركة المنزل لدى وكالة السیاحة الیابانیة وفقًا 
. اإلیجارات من شخص إلى شخص مطلوبة للحصول على تصریح في فرنسا. في جزر 46، المادة. 2017لعام  65التجاریّة رقم 

اب منطقیة قد یكون لھذه الموافقات في بعض األحیان أسب ھالكناري وجالیسیا في إسبانیا، یجب تسجیل بیوت العطالت أیًضا. في حین أن
 مقنعة، فقد یتم تصمیم بعضھا ببساطة لحمایة الشركات القائمة التي تقدم خدمات بدیلة قریبة.

 2018 االقتصادیةمنظمة التعاون والتنمیة © : المصدر

ریح أكثر صرامة مما ھو الزم لحمایة المستھلكین ویمكن أن اخیص أو التصاا ما تكون متطلبات الترغالبً 
یمكن أن تشّكل القیود ومن اختیارات المستھلكین وتؤدي إلى ندرة مصطنعة ترفع األسعار. مبرر تحد بال 

القیود من أن  ما تتزاید الشواغل حیث غالبًا منح التراخیص مشكلة بشكل خاص في المھنعلى المفروضة 
ویتجّسد دور أحد منح التراخیص تھدف إلى حمایة مصالح أعضاء المھنة بدالً من الجمھور. على المفروضة 

لرفض ا تبریرالمبادئ التوجیھیة في ضمان أن التراخیص والتصاریح مطلوبة فقط عند الضرورة، وال بدّ من 
أو یمكن حمایة  ببساطة عندما تكون أنظمة التراخیص غیر ضروریة وأن یكون خاضعًا للطعن أمام المحكمة.
 المستھلك بطریقة أخرى، یمكن إلغاؤھا.

  ةأو خدم ةسلع توفیرض أنواع الموردین على حد من قدرة بعال

في بعض األحیان، تسعى الحكومات إلى تشجیع الموردین من مناطق معینة أو الموردین الصغار أو 
الموردین ذوي خصائص خاصة أخرى عن طریق الحد من قدرة بعض أنواع الموردین المؤھلین على المشاركة 

تقیّد . وباإلجمال تكون مثل ھذه القیود مبالغ فیھا ألنھا ةیات العاممشترالفي نشاط تجاري، وال سیما في مجال 
أسعار  وتؤدي إلىحد من المنافسة بین الموّردین المشاركین في المشتریات وت بدون وجھ حق عدد الموّردین،

 .للحكومةأعلى أو شروط تعاقدیة مرغوبة بشكل أقل 

 برنامج دعم األسمدة: الحد األدنى من الوقت إلنجاز النشاط التجاري .12اإلطار 

 تمثّلتدیر زامبیا برنامًجا لدعم المزارعین یدعم مشتریات المزارعین من األسمدة. طرح البرنامج مناقصات لتوفیر األسمدة. 
على األقل. استبعد ذلك فعلیًا الموردین  أن یكون المشاركون قد عملوا في سوق األسمدة لمدة خمس سنوات فيشروط المناقصة  أحد

، إن أرادوا خدمة السوق، البیع في سوق تجاري، بالتنافس مع موردین األسمدة المدعومة، لمدة تعیّن علیھم الجدد المحتملین الذین
 حسبما یزعمروض الع كان یتم تلزیمخمس سنوات على األقل من أجل الحصول على فرصة للفوز بالمناقصة الحكومیة. نتیجة لذلك، 
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صغیر للمركز الثالث. تم تغییر ھذه العملیة اآلن لمنح المزارعین قسائم إلكترونیة یمكنھم  تلزیمالشركتین عاًما بعد عام، مع نفس إلى 
 إنفاقھا مباشرة مع المورد الذي یختارونھ.

 .Klissas, N. (2014) :المصدر 

 

 أمثلة عن القیود المحلیّة :التفیا .13اإلطار 

مقدمي الخدمات في میناء ما إلى امتالك أرض في منطقة  ھ یتعین علىبأن 2013في التفیا، كان ھناك اقتراح تشریعي في عام  
یمكن وكان لأولئك الموجودین في منطقة محظورة. بالخدمات المحتملین  مقدميعدد  لیحصرالمیناء أو استئجارھا. كان ھذا التشریع 

كم بالشركات التي یمكنھا الوصول إلى أراضي الموانئ النادرة وبالتالي تحدید الشركات التي یمكنھا تقدیم استخدام مثل ھذه القیود للتح
خدمات والشركات المستبعدة. عارضت سلطة المنافسة ھذا االقتراح التشریعي بسبب القیود التي قد یفرضھا على المنافسة ولم یكن 

 االقتراح ناجًحا.

 

 القیود المفروضة على الموردین الممّكنین رقمیاً  .14اإلطار 

 الحظر 

ھذه على أو تُعتبر غیر قانونیة من خالل إنفاذ اللوائح التنظیمیّة الحالیة  صراحةً الخدمات الرقمیة  حظرفي بعض الحاالت، یتم 
 الخدمات.

 تقدیمإلصالح التنظیمي، قامت مدن مختلفة في كندا بسن لوائح تنظیمیّة واتخذت إجراءات قانونیة واضحة لمنع السعي لقبل 
تعمل كانت منصات خدمات النقل التي تصل الرّكاب بالسائقین  وبعد االعتراف بأنخدمات النقل التي تصل الرّكاب بالسائقین رقمیًا. 

ملت أوتاوا ومونتریال وتورنتو مع خدمات النقل التي تصل الرّكاب بالسائقین على أنھا سیارات خارج اللوائح التنظیمیّة الحالیة، تعا
أجرة "تقطع الطرق" غیر مرخصة، واتخذت إجراءات إلنفاذ قانونًا ضدھا. رفعت معظم ھذه المدن من ذلك الحین اللوائح التنظیمیّة 

لتي تصل الرّكاب بالسائقین على أنھا نشاط سیارات أجرة "تقطع الطرق" في التي تفرض قیودًا. یتم أیًضا التعامل مع خدمات النقل ا
. في السوید، ال یخضع 2918تركیا. في حال تقدیم خدمة غیر قانونیة، ال یتم تغریم السائق فحسب، بل أیًضا الراكب وفقًا للقانون رقم 

أكبر مزود  أوقفعلى نطاق واسع،  المحررات األجرة سوق سیارات األجرة لنظام الحصص أو تحدید األسعار. وفي سیاق سوق سیار
(أي الخدمة التي تعتمد على السیارات الخاصة) بعد اعتبار أن  ھبعض عملیاتخدمات النقل التي تصل الرّكاب بالسائقین في السوید ل

  .2012/211السائقین مذنبین بسبب قیادتھم سیارات أجرة بصورة غیر قانونیة وفقًا للقانون 

منعت بعض المحاكم اإلیطالیة أشكال وبشكل عام.  محظورةابان، إن خدمات النقل التي تصل الرّكاب بالسائقین رقمیًا في الی
الخدمات الرقمیة الجدیدة، على أساس اللوائح التنظیمیّة الحالیة ذات الصلة بسیارات األجرة وكذلك أحكام "المنافسة غیر العادلة" في 

 .2017ومؤخراً في عام  2015عام 

، حظر القرار 2016في البرازیل، یُسمح بالتطبیب عن بُعد فقط عندما یكون األطباء حاضرین عند طرفي االتصال. في عام  
الصادر عن المجلس االتحادي المعني بالطب االستشارات الطبیة بین األطباء والمرضى عن بعد. وفقًا للقانون  1643/2002رقم 

 یمكن بیع األدویة عبر اإلنترنت أو عن طریق أي وسیلة إلكترونیة أخرى في تركیا. ، ال24المادة.  6197التركي رقم 

 القیود المفروضة على كمیّة التورید

ھذا النوع من اللوائح التنظیمیّة شائع بشكل إن كمیة الخدمات المقدمة عبر المنصات الرقمیة.  حظرفي حاالت أخرى، یتم 
خاص في حالة اإلیجارات من شخص إلى شخص. على سبیل المثال، یتعین على مالكي العقارات في باریس وبوردو تسجیل ممتلكاتھم 

لمدة  مسكن كاملیوًما للتأجیر القصیر األجل. في سان فرانسیسكو، یمكن استئجار  120واحترام الحد األقصى الذي ھو  البلدیةفي 
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 180یتشاركون منازًال بتأجیر غرفھم ألكثر من الذین تجاریّة النشطة األ لمشغليیوًما في السنة. في الیابان، ال یُسمح  90تصل إلى 
 یوًما في السنة.

األشخاص . وألزمت منطقة التسیو 2015التسیو اإلیطالیّة طریقة بدیلة لفرض قیود على كمیة التورید في عام  منطقةوضعت 
التنظیمیّة من قبل المحكمة اإلداریة  یوم في السنة. تم إلغاء ھذه الالئحة 100الذین یوفرون المنازل بخالف الفنادق بوقف الخدمة لمدة 

 بناء على طعن من قبل السلطة المعنیّة بالمنافسة اإلیطالیة.

(المادة  79/2004ة. على سبیل المثال، وفقًا للمرسوم یمكن تقیید القدرة على التورید بشكل غیر مباشر من خالل تقنیات مختلف
اإلقامة السیاحیة في المدینة مكان لقضاء العطلة لمدة تقل عن خمسة أیام. مع ذلك، یبلغ متوسط  تأجیر) في مدرید، ال یمكن 17.3

 ن اإلقامات السیاحیة.حوالي یومین. ھذا یعني أن اإلیجارات من شخص إلى شخص غیر متوفرة أو أكثر تكلفة لجزء كبیر م

ویتم فرض قیودًا على العرض في قطاعات أخرى أیًضا. في المكسیك، یتحكم قانون التنقل في والیة غواناخواتو بعدد المركبات 
 500كان التشریع الذي یحد من نشاط المطاعم في المنازل بحد أقصى قدره  ،التي یمكنھا تزوید خدمات الركوب المشتركة. في إیطالیا

 .2018أكتوبر تشرین األول/ منذیورو من المبیعات سنویًا، ینتظر موافقة مجلس الشیوخ  5000ة و وجب

حیث یتم السعي من أجل تحقیق غایات سیاسات األنشطة التجاریّة اإلقلیمیة أو الصغیرة، تشمل الخیارات 
البدیلة اإلعانات المباشرة و/ أو المزایا الضریبیة عندما ال تؤدي اإلعانات أو الضرائب إلى مشكالت تتعلّق 

یسیة، أو استخدام حمالت اإلعالنات/ التثقیف. توفیر بیئة تنظیمیة أكثر مالءمة في المجاالت الرئ وأبالمنافسة، 
من المزید من الموردین تمكن في بعض الحاالت، ستعزز اإلعانات المحددة الھدف، الكفاءة من خالل ضمان 

 فعّال عن األعمال التجاریة. بشكل البحث

 بشكل كبیر تكالیف دخول السوق أو الخروج منھ زیادة

تكالیف دخول سوق أو الخروج منھ تمیل الى تثبیط بعض الشركات ن تزید مإن اللوائح التنظیمیّة التي 
من عدد المشاركین في السوق بمرور الوقت. یمكن لمثل ھذه اللوائح  بالتاليوتخفض إلى السوق الداخلة المحتملة 

منتجات اختبار أداء السوق باختبار تنظیمي ویمكن أن تمنع المستھلكین من الحصول على ال تستبدلالتنظیمیّة أن 
تتضمن أمثلة ھذا النوع من اللوائح التنظیمیّة متطلبات صارمة الختبار المنتج والمرغوبة أو المصنعة بكفاءة. 

ومتطلبات لتلبیة المؤھالت التعلیمیة أو التقنیة العالیة غیر الضروریة. بالنسبة للموردین المدعومین بالتقنیات 
د األدنى للمقیاس أو متطلبات الفحص أمثلة على مثل ھذه اللوائح الرقمیة، یمكن أن یكون الوجود الشخصي أو الح

على  التنظیمیّة التي تفرض عوائق. وقد اتخذت الحكومات في بعض األحیان إجراءات للحد من آثار ھذه األحكام
ة خفضمصنّعو السیارات المنیتم إعفاء . على سبیل المثال، غالبًا ما مستھدفةمن خالل توفیر إعفاءات  المنافسة

األحجام من الجوانب المتعلّقة باللوائح التنظیمیّة ذات الصلة باختبار السیارات أو یخضعون لبروتوكوالت اختبار 
 أقل مشقّة.

 

 متطلبات إعادة التجارب .15 اإلطار

یمتلك حامل براءة االختراع للمنتجات الصیدالنیة حقوقًا حصریة لالبتكار لفترة زمنیة معینة. عندما تمر تلك الفترة الزمنیة، 
اللوائح التنظیمیّة  إنبراءة اختراع.  الحائزة علىأقل بكثیر من األدویة األولیة  أسعارھا تكون، وعادة ما البدیلةیمكن بیع األدویة 

المنافسة. في المكسیك، لم یكن على مصنعي المنتجات  مھمة علىعواقب مھمة  لدیھا البدیللدواء یمكن تسویق ا المتعلقة بمتى
، بل فحسبفي الدواء الحاصل على براءة اختراع  للجزيء، إظھار أن مادتھم الفعالة ھي الجزيء المطابق البدیلةالصیدالنیة لألدویة 

الدواء الحاصل على براءة اختراع إلظھار أن الدواء سیكون فعّاًال  معإجراؤھا في البدایة  كان علیھم أیًضا تكرار التجارب التي تم
 على السكان المكسیكیین.
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إن المنطق . البدیلةفي حین أن ھذا الشرط معقول ظاھریًا، إّال أنھ كان لھ أثر الحد من عدد الموردین المستعدین لتقدیم األدویة  
إجراء البحث، لذلك یجب على الموردین الجدد أیًضا تحمل تكالیف مماثلة یتعین علیھ  بائع الدواء األوليھ بما أن أناألساسي القائل ب

أن بائع الدواء الحاصل على براءة اختراع قد استفاد من  ال یعتبر(وإال فإن الموردین الجدد سیحصلون على میزة من حیث التكلفة) 
وفرضت المتطلبات أیًضا تھدف إلى تعویض تكالیف تطویر االبتكار وإظھار فعالیتھ. حقوق االحتكار لعدد من السنوات، التي كانت 

أغلى في المكسیك من الوالیات  البدیلةامتالكھم لمنشأة لإلنتاج في المكسیك. لذلك كانت العدید من األدویة  البدیلةاألدویة  يبائع على
 قویة. البدیلةاألدویة  منمنافسة الالمتحدة المجاورة، حیث كانت 

 

 متطلبات التدقیق إلغالق الشركات .16 اإلطار

. في حین أن مثل ھذه المراجعات یمكن الشركةمولدوفا إجراء عملیات تدقیق ضریبي ومراجعات أخرى عند إغالق  تفرض
أن تساعد في ضمان سداد الدیون الحكومیة بشكل صحیح، یمكن أن تستغرق ھذه العملیة عاًما، ما یؤدي إلى تأخیر كبیر في اإلغالق 

 ، وبالتالي تقلیل استعداد المورد المحتمل إلنشاء شركة في المقام األول.للشركةالنھائي 

 

 والحد األدنى من متطلبات المقیاس الفعليالوجود  .17اإلطار 

 الفعلیین لنفس اللوائح التنظیمیّة التي یخضع لھا نظرائھم نتجار منتجات وقایة النباتات عبر اإلنترنت یخضعو كانفي الیونان، 
اإلنترنت وجود شخصي  . في كاتالونیا، یجب أن یكون لمنصات سیارات األجرة عبروجود فعلي لدیھم یجب أن بكونكان  التقلیدیین لذا

. باإلضافة إلى ذلك، یجب أن یكون لدى منصات سیارات األجرة 314/2016أو نظام ھاتف لخدمة العمالء بموجب المرسوم رقم 
 عبر اإلنترنت حد أدنى من تراخیص سیارات األجرة.

تكالیف األنشطة التجاریّة وسھولة دخول ومتطلبات الحد األدنى من فوائد الرقمنة مثل انخفاض  الفعليقد یعیق ھذا الوجود  
 األسواق.

 

 والعمالة حد من تدفق السلع والخدمات ورأس المالال

في بعض األحیان، تحد اللوائح التنظیمیّة من تدفق السلع والخدمات ورأس المال و/أو العمالة عبر 
الحدود القانونیّة كأداة للسیاسة االقلیمیة. إّال أن ھذه القیود تقلل بشكل مصطنع من المجال الجغرافي 

ل أن یسمح لھم بالتحكّم قد یقلل من عدد الموردین ومن المحتموھذا للمنافسة لتقدیم سلع أو خدمات. 
قد تحرم الحمایة الناتجة أیًضا من اختیار العمالء للمنتج وتمنع الزیادة في وبالسوق وزیادة األسعار. 

 القطاعات الجدیدة الممّكنة رقمیًا.تشغیل یمكن أن یمنع ھذا النوع من التقیید واإلنتاجیة. 

 الخدمات الجغرافیّة تمجاال .18 اإلطار

 ھذه التراخیص كانتتراخیص بیع رقائق التورتیال في العاصمة توكستال.  تمنح البلدیة كانتفي والیة تشیاباس المكسیكیة، 
 محلیة. تأربعة احتكاراتسمح للبائعین البیع خارج المنطقة المخصصة لھم، مما أدى إلى إنشاء  تكن المدینة إلى أربع مناطق ولم تقّسم
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أحیانًا لسائقي سیارات األجرة من المناطق المجاورة بتوصیل العمالء الذین ركبوا معھم من المنطقة التي في الھند، ال یُسمح 
تم تسجیلھم فیھا للذھاب إلى منطقة أخرى، بما في ذلك المدن المتاخمة لدلھي، بحیث یجب على الركاب النزول من سیارة أجرة على 

 نطقة المجاورة.الحدود والعثور على سیارة أخرى مرخصة في الم

 

 متطلبات وضع العالمات .19 اإلطار

المشروبات  كل تضع، أصدرت إحدى الوزارات قاعدة تقضي بأن برتقال یحمل عالمة تجاریة مشھورة شراب یُباع فیھفي بلد  
على األقل من البرتقال، وذلك لتجنب  %10أن محتوى المشروب یحوي نسبة  إلى شیرمصلقھا بیانًا یالتي تحتوي على البرتقال على 

الذي یُباع عادةً مع صور البرتقال على الملصق، ملصق والتجاریة المشھورة،  ةذو العالموبالتالي، كان للشراب العبوات االحتیالیّة. 
 يتجنّب اإلعالنات االحتیالیّة ھ نیة في حین أن. %10شرط احتواء المشروب على البرتقال بنسبة في ما یتعلق بمختلف في الوالیة 

لھدف جدیر باالھتمام، فإن إحدى النتائج لذلك ھي أن المتاجر في تلك البلدیة ال یمكنھا شراء المشروب من المناطق المجاورة إذا 
تجار یبیع المنتجات بظروف غیر مؤاتیة أو إن تم عرض صفقات جیدة علیھم من  في منطقتھموجدوا أن مصنع الزجاجات المحلي 

 .الملصقصور اللیمون على  تحملالجملة الذین یملكون مشروبات مع عالمات التجاریة أصلیة 

ترابط واضح بین القیود وتحقیق أھداف ما إذا كان ھناك یجب تقییم القیود المحتملة المفروضة بناًء على 
تحلیل منطقي كان یوحي ، وما إذا السیاسة المحددة، وما إذا كانت القیود ھي الحد األدنى المطلوب لتحقیق الھدف

وما إذا كانت القیود لھا فترة زمنیة محدودة بموجب أحكام  القیودإلى أن ھدف السیاسة سیتم تحقیقھ عن طریق 
ترتیبات شبھ دائمة نتیجة إلى أشكال الحمایة "المؤقتة" تتحول أن  یتمثل في تنظیمیة واضحة. ھناك خطر كبیر

سھا الموّردون المستفیدون من القیود. كما ھو الحال في المثال المذكور أعاله في للضغوطات الكبیرة التي یمار
ما یتعلّق بالقیود المفروضة في زامبیا على المشتریات، غالبًا ما تكون ھناك خیارات بدیلة أفضل متاحة لتحقیق 

 ملة تنظیمیة مؤاتیة.الغایات التنظیمیة، بما في ذلك اإلعانات المباشرة التي ال تختار شركة فائزة ومعا
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  (قائمة مراجعة ب)

 Oب  

 N-ب

 

 حد من قدرة الموّردین على المنافسةال

من خالل تقیید اإلجراءات التي یمكن التنافس قدرة الموردین على في یمكن أن تؤثر اللوائح التنظیمیة 
للموردین اتخاذھا في التنافس مع بعضھم البعض. تشمل القیود التي تمت مناقشتھا ھنا القیود المفروضة على 
اإلعالن والتسویق ووضع معاییر لجودة المنتجات أو الخدمات وضبط أسعار بیع السلع أو الخدمات. یمكن أن 

 لمستھلكین وتنوع أقل في المنتجاتلفس وأبعاده ما یؤدي إلى ارتفاع األسعار تضعف ھذه القیود من قوة التنا

 ضبط أسعار بیع السلع أو الخدمات

ا ما تنظم الحكومات األسعار في قطاعات احتكاریة تقلیدیة مثل المرافق. وقد تكون ھذه األنواع من غالبً 
ضبط األسعار أیًضا نقص الخیارات البدیلة للمستھلكین. مع ذلك، یتم وتعّوض ضبط األسعار مفیدة للمستھلكین 

في بعض األحیان في حال وجود عدد من الموّردین المحتملین لنفس المستھلك. عندما یتم تحدید الحد األدنى 
لألسعار، یُمنع الموردین ذوي التكلفة المنخفضة من الفوز بحصة في السوق من خالل توفیر قیمة أفضل 

البتكار على احوافز الموّردین  بشكل كبیر من یتم الحدّ تھلكین. وبالمثل، في حال تحدید حد أعلى لألسعار، قد للمس
في من خالل تزوید منتجات جدیدة و/ أو رفیعة المستوى ومن الممكن أن ینّسق الموّردون أسعارھم بشكل فعال 

 لسعر.ما یتعلق بالحد األعلى ل

 ھوامش الربح الحد األقصى ل .20 اإلطار

 اھوامش الربح ھذالحد األقصى ل ھدفیالخضروات والفاكھة تقریبًا.  لكلفي الیونان، تم تطبیق الحد األقصى لھوامش الربح 
إلى حمایة المستھلكین من تجار التجزئة الذین یضعون ھوامش ربح عالیة للغایة على المنتجات الغذائیة المھمة. تم إلغاء الحد األقصى 

. بعد ھذا اإللغاء، انخفض متوسط أسعار التجزئة والجملة بالفعل، ما یشیر إلى أن قاعدة الحد األقصى 2011الربح في عام  من ھوامش
بعض المستھلكین من تجار  تحم قدكون تقد ھذه القاعدة لتنسیق أسعارھم. في حین أّن -لھامش الربح كانت بمثابة أساس للموردین

 إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائیة. في المتوسطأدت  إال أنھا قدعالیة للغایة،  التجزئة الذین فرضوا ھوامش ربح

 .Genakos C., P. Koutroumpis and M. Pagliero (2014): المصدر 

لحد األدنى للسعر رد فعل إزاء منافسة قویّة لألسعار. وفي تكون اللوائح المنظمة لوفي بعض األحیان،  
لحمایة صغار الموّردین من المنافسة "غیر  عموًما وسیلةً اللوائح المنظمة الحد األدنى للسعر  تُعتبرھذه األحوال، 

ألن النتائج ستتمثل على األرجح في ارتفـــاع دقیقًا ا ألسعار ھذه تقییمً اللوائح المنظمة لالعادلة". وتستحق آثار 
حد استحداث لوائح منظمة للكثیر من األحیان، یتم األسعار على المستھلكین أو في عدم تلبیة االحتیاجات وفي 

حریة دخول بالسماح بیتمثل في قیود على دخول السوق. وھناك بدیل لل ةضروریكنتیجة مباشرة ألسعار لعلى األ
 السوق.إلى أكبر 

 االعالن والتسویق تقیید

غالبًا ما توضع اللوائح التنظیمیّة التي تقیّد قدرة الموّردین على القیام بإعالنات لسلع وخدمات أو تسویقھا  
الحد من إلى للحد من اإلعالن الكاذب أو المضلل. وفي بعض األحیان تھدف القیود المفروضة على اإلعالن 

و تخضع الستھالك مفرط. وفي أحیان أخرى، قد القیام بإعالنات لمنتجات أو خدمات لھا قیمة اجتماعیة سلبیة أ
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اإلعالن لبعض المجموعات "المستضعفة" مثل األطفال. ویمكن للقیود من ھذا النوع، عندما یتم تحدید حظر یتم 
 نطاقھا لضمان عدم اتّساعھا أكثر مما یجب، أن تحقق فوائد اجتماعیة كبیرة.

 األدوات البصریّةأخصائي إعالنات القیود المفروضة على  .21 اإلطار

األدوات البصریّة. ومن بین الحجج الداعمة لقیود  أخصائیيإعالنات القیود على االتحادات المھنیة إلى فرض  تسعىغالبًا ما 
حّجة وتتمثل تمنع اإلنفاق المسرف على اإلعالن، وبالتالي تضمن الحفاظ على التكالیف (واألسعار) عند مستوى أدنى.  ھاكھذه ھي أنّ 

قد یمس اإلعالن  أنقد یكون لإلعالن آثار ذات صلة بانخفاض األسعار وجودة المنتجات. وتشیر حجة أخرى إلى  ھأنفي أخرى 
الكرامة المھنیّة. قارنت دراسة للقیود المفروضة على إعالنات أخصائیي األدوات البصریّة في الوالیات المتحدة بین المدن التي ب

تفرض قیودًا على إعالنات أخصائیي األدوات البصریّة والتي ال تقوم بذلك ووجدت أن القیام بإعالنات أدى إلى انخفاض األسعار 
، من دون انخفاض متوسط في الجودة. ووجدت الدراسة أن متوسط أسعار فحص العین في المتوسطكین، بشكل ملحوظ على المستھل

في المدن التي تفرض قیودًا أكبر من المدن التي % 33.6، أعلى بنسبة في المتوسطوالنظارات في المدن التي تفرض قیودًا أكبر كان، 
یًا بین متوسط الجودة في المدن الي تفرض قیودًا أكبر وتلك التي تفرض قیودًا تفرض قیودًا أقل، بینما لم یكن ھناك فرق كبیر إحصائ

منع المنافسة تمثل في كانت االستنتاجات متوافقة مع الفرضیة التي تقضي بأن األثر األساسي للقیود المفروضة على اإلعالن وأقل. 
 على إیرادات أعلى للمھنة.والحفاظ 

 .Summary by the US FTC on Bond et al. (1980) in OECD (2004b): المصدر

في حاالت كثیرة، تكون القیود المفروضة على اإلعالن والتسویق واسعة النطاق وتفرض قیودًا على 
تثقل بشكل خاص الشركات  من المرجح أن . كما أن القیود المفروضة على اإلعالن والتسویقمبررالمنافسة بدون 

إعالم المستھلكین المحتملین  السوق على إلى إنھا تحد من قدرة الشركات الداخلةالسوق إذ  إلى المحتملة الداخلة
غالبًا ما تكون اللوائح التنظیمیّة و. توفرھافي السوق وبطبیعة ونوعیة السلع والخدمات التي یمكن أن  ابوجودھ

 یق.التي تفرض قیودًا فقط على اإلعالنات الكاذبة والمضللة ھي خیارات بدیلة قابلة للتطب

 اتالضرائب المفروضة على اإلعالن .22 اإلطار

، كما من الممكن أن یكون لھا الوظیفة وخسارةیمكن أن تؤدي الضرائب المفروضة على اإلعالنات إلى زیادة تكالیف السلع  
لمنتجات الجدیدة التي تحتاج بصورة أكبر نسبیًا إلى إعالن من لزیادة تكالیف الوصول إلى السوق  من خاللالمنافسة  على تأثیًراأیًضا 

، كان لكل 2000. قبل عام اتالضرائب على اإلعالن تخلفھاتلك الموجودة مسبقًا. ھناك بعض األدلة عن اآلثار الواسعة النطاق التي 
معدل الضریبة على الصعید  لتوحیدة نتیجو، 2000. في عام اتوالیة فیدرالیة في النمسا معدل فرض ضرائب مختلف على اإلعالن

) بالتفصیل 2013راوخ ( یدرسفي بعض المناطق، وانخفضت في مناطق أخرى.  اتزادت تكلفة اإلعالن، %5بنسبة لیصبح الوطني 
مساویة لكل من النفقات اإلعالنیّة وأسعار المستھلك من خالل مقارنة التجربة عبر الوالیات الن اتلإلعالن الھامشیةتغییر التكلفة 

تكالیف اإلعالن إلى انخفاض نفقات اإلعالن بنسبة في  %1بنسبة تحلیلھ. أوالً، أدت زیادة  منالمختلفة. وظھرت ثالث نتائج رئیسیة 
1.6%،  ً أدت زیادة تكالیف اإلعالن إلى زیادة خروج الشركات من سوق  ،بشرط عدم خروج الشركات من سوق اإلعالنات. ثانیا

، في المتوسطبشكل عام. ثالثًا، على الرغم من ارتفاع أسعار بعض المنتجات وانخفاض بعضھا اآلخر،  %17.5اإلعالنات بنسبة 
 .ككلفي االقتصاد  %0.25فإن األسعار ستنخفض بنسبة ، %5ل تم إلغاء ضریبة ا ذاإ ھیشیر راوخ إلى أن

 .Rauch, F. (2013): المصدر 
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 Qب

المنتجات توفر میزة غیر مبررة لبعض الموردین على حساب غیرھم أو تكون  لجودة معاییر وضع  Pب 
 المطلعینأعلى من المستوى الذي قد یختاره بعض المستھلكین 

الترویج ألنواع في فوائدًا للمستھلكین ویمكن أن تساعد معاییر، غالبًا ما توفر اللوائح التنظیمیّة التي تضع 
ن مع بعضھا البعض. یموّردمختلف التوافق المنتجات الجدیدة التي یوفرھا جدیدة من المنتجات من خالل ضمان 

ا مزایا غیر مبررة لبعض الموّردین على حساب البعض اآلخر. ومن األمثلة أیضً المعاییر لكن قد یوفر وضع 
 ھة. ففي حین أنالشائعة لذلك اللوائح التنظیمیّة البیئیة التي تحد من االنبعاثات المسموح بھا لمادة معتدلة السمی

لوائح التنظیمیة بطرق تمنح میزة الغالبًا ما یكون تقیید االنبعاثات مالئًما لحمایة الصحة العامة، یمكن تصمیم 
معاییر غیر عادلة لعدد ضئیل من الموّردین من خالل على سبیل المثال اشتراط استخدام تقنیة معینة أو وضع 

مثال آخر ویشمل نتجین الذین یملكون موارد أقل استیفاءھا. على المأو یستحیل یصعب  مبررصارمة بدون 
بالنسبة لنوعیات لمعاییر الحودة كبیًرا مضادًا للمنافسة، وضع حد أدنى  تأثیًرألوضع المقاییس أن یكون  فیھ یمكن

كھذه مثل حمایة المستھلكین معاییر وراء وضع تكمن محددة من المنتجات. وفي أغلب األحیان، ھناك غایات جیّدة 
، األكبر السالمةعلى من المخاطر المرتبطة باستخدام المنتج. لكن عندما یفضل بعض المستھلكین التكلفة األقل 

 إنھم إذالمعاییر ا. كما أن رفاه المستھلكین قد یتضاءل من خالل مثل ھذه أقل وضوحً المعیرا تصبح الحاجة الى 
ھا، حتى عندما یكونون على علم تام بكافة نیختاروكانوا ل جودة أقلذات  من شراء سلع أرخص أو نیُمنعو

 المخاطر المرتبطة بذلك.

 الترخیص المھني المنتشر على نطاق واسع .23 اإلطار

استیفاء معاییر معیّنة  الشخص الذي یمارس مھنةیتعیّن على في ھذه الحالة، الدولة. من قِبل  مرخصةالعدید من المھن تكون 
وأخصائیي تجمیل األظافر والمسؤولین عن الجنازات  ةالمحاسبخبراء المحامین واألطباء والصیادلة و المعنیّة،. تشمل المھن خیصترال

مھنة. في بعض األحیان، من لممارسة الإلى تراخیص  العاملینمن  %30. وفقًا لبعض التقاریر، یحتاج ما یصل إلى وغیرھم الكثیر
مھنة أخصائي تجمیل ممارسة مبالغ فیھا. على سبیل المثال، في والیة مینیسوتا، یتطلب التأھیل ل الترخیصالمحتمل أن تكون متطلبات 

 على ممارسة قیودغالبًا ما یكون ھناك سبب یدعو الدولة إلى وضع واألظافر ضعف عدد الساعات التي یحتاجھا التأھیل المسعف. 
الترخیص، على سبیل المثال، لمستشاري شرط بعض السیاسیین  فضیر قد، ولغ فیھامباقد تكون  امھنة ما على الرغم من أن الحاجة لھ

أسعاًرا أعلى  قد یتحملونھذا الترخیص ھو أن المستھلكین  رفضمرض السكري ومساعدي أطباء التخدیر وأخصائیي التغذیة. وسبب 
 .عمالةنخفض التوقد 

 .Kleiner, M. (2014): المصدر 

السعي غالبًا ما توجد خیارات بدیلة للوائح التنظیمیّة لمعاییر المنتجات األكثر صرامة. فمثًال عندما یتم 
ألسباب تتعلق بحمایة المستھلك، قد یكون من الممكن طلب الكشف عن بعض المعاییر حد أدنى من لوضع 

النبعاثات، یمكن للحكومات أن تسعى ا على معاییرتغییرات كبیرة إدخال خصائص المنتج. وعندما یتم البحث في 
إلى تقلیص األثر المضاد للمنافسة بالسماح باالتجار في حقوق االنبعاثات أو توفیر مساعدة مؤقتة لصغار 

 المتطلبات الجدیدة.في استیفاء الموردین لمساعدتھم 

 مقارنةً بغیرھمرفع تكالیف بعض الموّردین  

غیر مقصود یتمثل في رفع التكالیف على بعض الموّردین تأثیًرا ة وائح التنظیمیّ للفي بعض األحیان، یكون 
موردین آخرین بطرق مقارنةً بموردین آخرین. یمكن للوائح التنظیمیة أن ترفع تكالیف بعض الموردین مقارنةً ب

، ھي واحدة من واحدة بدالً من غیرھااستخدام تقنیة إنتاج داع مختلفة. إن اللوائح التنظیمیّة التي تتطلب بال 
یمكن لإلعانات، استنادًا إلى كیفیة تقدیمھا، أن تمنح بعض المنافسین میزة من ومصادر عدم تكافؤ التكالیف. 

یمكن للوائح التنظیمیّة المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة أن توفر لھا وحیث التكلفة مقارنةً بمنافسین آخرین. 
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یمكن أن تؤدي اللوائح التنظیمیّة والشركات الخاصة. مقارنةً ب حیث التكلفةمن مباشرة وغیر مباشرة مزایا مختلفة 
 التي تنتج ھذه اآلثار إلى أسالیب إنتاج غیر فعّالة وأن تمنع اعتماد تقنیات جدیدة وأفضل.

 التقلیدیّة الرقمیة مقابل الخدمات الخدمات .24 اإلطار

 .لخدمات الرقمیّة أو أن تلحق الضرر بھاتفید ایمكن للوائح التنظیمیّة غیر المتكافئة أن 

في والیة البنغال الغربیة، یجب أن تحتوي سیارات األجرة المسجلة عن طرق وسیط عبر اإلنترنت على كامیرا مراقبة 
 وسائل النقل وسائقیجب أن یكون لیس كذلك بالنسبة لسیارات األجرة األخرى. في یوكاتان، األمر تلفزیونیة مغلقة، في حین أن 

ألف بیزو مكسیكي وأن  200المكسیك مالكي المركبات التي یقودونھا. عالوة على ذلك، یجب أن تكون قیمة السیارة في  المستعان
سنوات. مع ذلك، فإن المركبات وسائقي خدمة سیارات األجرة التقلیدیة ال یخضعون لھذه المتطلبات. في  7یكون عمرھا أقل من 

 شرًطا لسیارات األجرة. غیر أن ھذا لیستقدیم ضمانات مالیة،  لنقل المستعانافرنسا، یُطلب من مقدمي خدمة 

في المقابل، قد یكون لمقدمي الخدمات الرقمیة میزة من حیث التكالیف مقابل الخدمات التقلیدیة. في حین أن خدمات التلفزیون 
) OTTأن خدمات البث التلفزیوني عبر اإلنترنیت (فإالمدفوع عبر األقمار الصناعیة والكابالت تخضع للضرائب ورسوم الترخیص، 

 المتطلبات.لھذا النوع من عادةً تخضع ال 

 

 اإلعانات لضمان استمرار شركة على المدى الطویل. 25 اإلطار

األمر لیس ، في حین أن تنظیمھاعندما تواجھ إحدى الشركات صعوبات مالیة وتتلقى إعانة كبیرة من الحكومة من أجل إعادة 
في الواقع في وضع  جعلتھاأّن اإلعانة مضادة للمنافسة، وقد المربحة قد تعتبر  الشركات فإنلشركات المتنافسة المجدیة، كذلك بالنسبة ل

 لشركة التي حصلت على إعانة.مقارنةً باغیر مؤات من حیث التكلفة 

لشروط التي تطبقھا المفوضیة األوروبیة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، إن االخاصة ب مساعدةالفي إطار قواعد 
ھذا النوع  ھ من المحتمل كثیًرا أن یشّوهللغایة ألن صارمةً التي تواجھ صعوبات للموافقة على مساعدات اإلنقاذ وإعادة الھیكلة للشركات 

خروج الشركات غیر الفعالة واستبدالھا ھو  ان من المساعدات یشّوه المنافسة ویعیق التكیف الھیكلي والنمو االقتصادي أخیًرا، باعتبار
إعادة الھیكلة إال في الحاالت الحصول على مساعدة وعلى وجھ الخصوص، ال تسمح المفوضیة األوروبیة ب محركاتھا الرئیسیة.أحد 

دون المزید من الدعم  التالیة: عندما یكون من المتوقع أن تؤدي خطة إعادة الھیكلة إلى إعادة استمرار الشركة على المدى الطویل من
تدابیر مناسبة، مثل بیع على الخطة  وتنص ھیكلیتھامن قِبل القطاع العام؛ وعندما ستتحمل الشركة نسبة كافیة من تكالیف إعادة 

 .عند أدنى حدالتشویھ الناجم عن المساعدة  إلبقاء، الطاقة االنتاجیةاألصول أو تخفیض 

) ھو مثال جید. من أجل العودة إلى  PSAبشأن إعادة ھیكلة مجموعة بي أس إیھ ( 2013یولیو تموز/إن القرار المعتمد في 
قابلیة االستمرار على المدى الطویل، أعادت مجموعة بي أس إیھ توجیھ نشاطھا، من خالل تخفیض الطاقة اإلنتاجیة في بعض 

. ھیكلتھال الشركة نسبة كافیة من تكالیف إعادة ضمن برنامج بیع األصول تحمّ و القطاعات وزیادة تخصص مواقع اإلنتاج الخاصة بھا.
 إللحاق الضرر بالمنافسة. ةأخیًرا، تم وضع آلیات تمنع استخدام المساعد

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/009_en.pdf (2014), Commission European المصادر :
).757_en.htm-13-release_IP-http://europa.eu/rapid/pressand European Commission (2013),   

إّال  معین تنظیمیّةالئحة "بنود الحقوق المكتسبة" التي تعفي الموّردین الحالیین من في مصدر آخر یتمثل  
 التنافسیةھذه الترتیبات العالقات المرجح كثیًرا أن تشّوه السوق. من  إلى الداخلة الجدیدة أنھا تطبقھا على الشركات

یمكن أن وأكبر مقارنةً باآلخرین.  داخل القطاع بشكل كبیر من خالل رفع التكالیف على بعض الموردین إلى حد
المنافسة في السوق. وفي على صعید یعیق ذلك دخول السوق وأن یحد من االبتكار وأن یقلل من حدة الضغط 

قد یكون مضًرا، فال یعني ذلك أن على اللوائح التنظیمیّة أن تسعى بشكل إیجابي التكلفة حین أن خلق فوارق في 
 إلى توحید أسعار الموّردین.

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/009_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/009_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-757_en.htm
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  (قائمة المراجعة جـ)

   Nج 

بناًء على االعتقاد بأن الخبرة العملیة  ةوبالنسبة للمؤھالت المھنیة، غالبًا ما یتم تنفیذ بنود الحق المكتسب
الواسعة للممارسین الراسخین ھي بدیل مناسب لمستوى أعلى من التأھیل الرسمي. وفي ما یتعلّق بالتقنیات 

التي تخّص الغارقة التكالیف إلھالك الحقوق المكتسبة لضمان توفر وقت كاف بنود اإلنتاجیة، غالبًا ما تُطبق 
بنود الحقوق المكتسبة من خالل  الناجمة عنالتقلیل من اآلثار المضادة للمنافسة  ، إال أنھ یمكناستثمارات السابقة

ذي ینطوي على االرتیاب، لفترة زمنیة محدودة ولیس بشكل دائم. وبشكل عام، إن النھج الأن تكون العمل على 
مناسبًا للحجج المؤیدة لشروط لبنود الحقوق المكتسبة، إذ غالبًا ما تدافع البنود عن المصالح المكتسبة من المنافسة 

 المحتملة.

 التنافس بشدة أكبرن من ولموّردیتمكن افي الحوافز ل اتتخفیض

الموّردین، لیس فقط من خالل تغییر قدرتھم على المنافسة بل سلوك في  یمكن للوائح التنظیمیّة أن تؤثر
من  تقلل یكمن اثنان من األسباب الرئیسیة التيا من خالل تغییر حوافزھم على التصرف كمنافسین أقویاء. أیضً 

بین تسھیل التنسیق  أثر: أوالً، إن بعض اللوائح التنظیمیّة قد یكون لھا في ما یليسة بین الموردین فشدة المنا
الموردین، وثانیًا، إن بعض اللوائح التنظیمیّة قد تقلل من رغبة العمالء أو قدرتھم أو حوافزھم للتبدیل بین 
الموردین المختلفین. وھناك أسباب أخرى قد تقلل من شدة المنافسة بین الموردین مثل حدود الربح أو الحصة 

قد یظھر في أنظمة التنظیم الذاتي أو  4السلوك االحتكاري السوقیة التي تقید المكافأة المحتملة للمنافسة. كما أن
المشترك وذلك من خالل زیادة حصة ناتج الموّردین والمعلومات عن األسعار أو عن طریق استبعاد صناعة أو 

االتحادات االحتكاریة (الكارتل) ضارة ألنھا تقید الناتج وترفع إن قطاع من النطاق الذي یغطیھ قانون المنافسة. 
 ما یجعل المستھلكین أسوأ حاًال. ،ألسعارا

 التنظیم الذاتي والتنظیم المشترك

تنظیم عن أو مھنیّة المسؤولیة الكاملة صناعیة یستخدم مصطلح" التنظیم الذاتي"، عندما تتحمل اتحادات  
مصطلح یتم استخدام إال أنھ من دون دعم تشریعي حكومي (غالبًا بناًء على طلب الحكومة).  اسلوك أعضائھ

، جزئیًا على األقل، من قبل وضعھاعندما تقدم الحكومة دعًما تشریعیًا للقواعد التي تم  "التنظیم المشترك"،
لمھني. ویمكن لھیاكل التنظیم الذاتي والتنظیم المشترك أن تحقق فوائد كبیرة من خالل ضمان الصناعي/ا االتحاد

 لتكنولوجیا.تطور امع الفنیة وتطور المقاییس المعاییر مالءمة 

با ما تتبنى ، یمكن أن یكون لھذه الھیاكل آثار كبیرة مضادة للمنافسة. وعلى وجھ التحدید، غالً مع ذلك 
من الحوافز أو فرص المنافسة الشدیدة بین موّردي السلع أو الخدمات  المھنیة قواعد تحدّ الصناعیة/ االتحادات

تمنع إجراء تخفیضات. باإلضافة إلى ذلك، قد تؤدي متطلبات  مثل القیود التي تُفرض على اإلعالن والقواعد التي
السوق. ولذلك، ینبغي على الحكومة االحتفاظ بصالحیات  إلى دخولالالى الحد من  مبرراألھلیّة الصارمة بدون 

قد یشمل ذلك والمھني من استخدام الصالحیات التنظیمیة بشكل یّضر بالمنافسة.  /الصناعيلمنع محاولة االتحاد 
ضمان أن السلطات الحكومیة ذات الصلة لھا الحق في الموافقة، أو رفض الموافقة، على قواعد االتحاد، وعند 

إشراك  فيخیار آخر ویتمثل إذا استمر االتحاد في اقتراح قواعد غیر مقبولة.  الخاصة قواعدھافرض االقتضاء، 
المخاوف المتعلقة ، بالطبع، مع مراعاةر القواعد ممثلین مستقلین أو ممثلین عن المستھلكین في الھیئات التي تقر

لھیئات التنظیمیّة من قبل القطاع، ویعملون لصالح الشركات القائمة أكثر من الشركات ا على ""السیطرة بأن تتم
 .السیاسات العامة األخرىالمحتملة الجدیدة أو المستھلكین أو غایات 

                                                      
ینشأ اتحاد احتكاري (كارتل) عندما یتفق متنافسون على زیادة أرباحھم الجماعیّة من خالل  4

تقیید المنافسة عن طریق تحدید األسعار وتقیید التورید وتقاسم األرباح أو التالعب بالعروض 
 على سبیل المثال.
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 التنظیم الذاتي والحد األدنى لألسعار .26 اإلطار 

المأخوذ من بشكل خاص. في كینیا، تعتبر الذرة غذاًء بالغ األھمیة، حیث تمثل ثلث  یمكن أن یشّكل التنظیم الذاتي مشكلةً 
الذرة إلى دقیق ھي أعضاء  لصغار المزارعین. إن جمیع المطاحن التي تحوّ  قبل من %98إنتاجھا بنسبة  ویتمالسعرات الحراریة 

السلوك ووجدت أن األسعار  ھذا في اتحاد ما. أوصى االتحاد بحد أدنى لسعر خدمات أعضائھ. راجعت السلطة المسؤولة عن المنافسة
التوصیة المتعلقة باألسعار، انخفض سعر دقیق الذرة بنحو العمل ب الموصى بھا ھي شكل من أشكال تنسیق األسعار. عندما توقف

15%. 

 .Klissas, N. (2014): المصدر 

 متطلبات نشر المعلومات عن أسعار الموردین أو النواتج أو المبیعات

یمكن للوائح التنظیمیّة التي تتطلب من المشاركین في األسواق نشر معلومات عن مستویات أسعارھم أو 
ملحوظ، بما أن الشرط الرئیسي لعمل االتحاد بشكل  (كارتل) احتكاریةنواتجھم أن تؤدي إلى تكوین اتحادات 

االحتكاري ھو تمكن المشاركین فیھ من رصد سلوك منافسیھم (أو المتآمرین معھم) في األسواق بشكل فعال. 
وتزداد احتماالت نشوء اتحادات احتكاریّة في حال وجود عدد مشاركین أقل في األسواق حیث تكون الحواجز 

الموّردین متجانسة نسبیًا وحیث تتوفر معلومات عن تغیرات األسعار أو النواتج  لدخول السوق أكبر، ومنتجات
 بفترة قصیرة. اسواء قبل التغیرات في األسعار أو الناتج أم بعدھ

 الشفافیّة في سوق اإلسمنت .27 اإلطار

معرفة متوسط  فيلمزید من الشفافیة في مبیعات سوق األسمنت، لمساعدة المستھلكین  اتفي الدنمارك، تم إقرار تشریع
. كانت معرفتھا)، ما كان یصعّب على المستھلكین القوائماألسعار الفعلیة للصفقات (التي كان یتم التفاوض بشأنھا عادةً من أسعار 

راقبة األسعار الفعلیة للمنافسین بدقة عالیة، وبالتالي توفیر معلومات وفّر لشركات األسمنت طریقة لما كانت تأنھ ات فيمشكلة التشریع
في المائة في غضون عام. یوضح  20-15الشفافیة زیادة في أسعار الصفقات بنسبة ات المتعلقة بتشریعال تق. وأعقبمفیدة للعمل المنسّ 

ت مفصلة عن إجراءات المنافسین، ألن مثل ھذه المتطلبات نشر معلومابالمتطلبات الحكومیة  الناجمة عنھذا المثال المخاطر المحتملة 
یمكنھا التأكد من أسعار كان ا ممع عمالئھا ولعقودًا سًرا  كانت بخالف ذلك لتبرمیمكن أن تدعم تنسیق األسعار بین الشركات التي 

  بعضھا البعض.

 .Albæk, S., P. Møllgaard, and P. B. Overgaard (1997): المصدر 

اعتماد اللوائح التنظیمیّة التي تتطلب نشر المعلومات، مثل مستویات األسعار والنواتج، لتحسین قد یتم 
إنشاء یكون من المرّجح عندما  ھمعلومات المستھلك، وفي بعض األحیان یمكن أن یحّسن كفاءة األسواق. إّال أن

كل توجد وسائل بدیلة لنشر و. اصافی ایزداد احتمال أن یكون لھذه المتطلبات أثًرا سلبیً فاتحادات احتكاریّة، 
، قد ال تكون ھناك ضرورة بشكل أوليالبیانات التي تم جمعھا. فعند جمع معلومات لصنع السیاسات الحكومیة 

لنشرھا على االطالق. عندما یكون الغرض ھو مساعدة المستھلكین أو تقدیم إحصاءات عامة، فإن اإلحصاءات 
 أقل من اإلحصاءات الخاصة بالموّرد. تكاریةاالحاإلجمالیة تدعم االتحادات 
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 االعفاءات من قوانین المنافسة العامة  Pج 

قانون المنافسة  منأو قطاعات اقتصادیة معینة من إعفاءات معینون في العدید من البلدان، یستفید موردون 
العام. في بعض الحاالت، تخضع ھذه القطاعات لقوانین المنافسة الخاصة بكل قطاع. وفي بعضھا اآلخر، ال 
تُفرض قیودًا على السلوك المضاد للمنافسة في ھذه القطاعات. في بعض األحیان، قد یكون االفتقار إلى رقابة 

عن التطبیق العام لقانون وفي حالة وجود انحراف كبیر میّة. على قانون المنافسة نتیجة لوجود اللوائح التنظی
 ةدمج مضادعملیات خطر واضح یتمثّل بإنشاء اتحادات احتكاّریة وإساءة استخدام األسعار وك فھناالمنافسة، 

 5.للمنافسة

 التعاونیات الزراعیة واإلعفاءات من قانون المنافسة .28 اإلطار 

للتعاونیات الزراعیة بتشكیل منظمات تسویق لمنتجاتھا. یجوز إعفاء ھذه التعاونیات من قوانین في العدید من البلدان، یُسمح 
المنافسة. في بعض األحیان تكون ھذه اإلعفاءات مفیدة. على سبیل المثال، ھناك جمعیة تعاونیة في إیطالیا لتسویق لحم الخنزیر بارما. 

في  مصلحةً  لمزارعینأن یكون لة الجودة (وتقیید تورید لحم الخنزیر بارما لضمان لتعاونیة قادرة على الحفاظ على معاییر عالیاإن 
ضمان وجود تمویل كاف متاح للتسویق المشترك). یمكن للمنتجین اآلخرین، في إیطالیا وأماكن أخرى (مثل والحفاظ على المعاییر 

على الرغم من أنھ مضادًا بالمنافسة ( لن یكونحد قیودًا مشابھ، لذا فإن فرض موّرد وابارما سان دانییل)، أن یصنعوا لحم خنزیر 
على فرض قیود على الكمیة، قد یشّكل مشكلة). في المقابل، في الوالیات بارما یمكن اعتبار أّن اتفاق عدد من موردي لحم الخنزیر 

نسبة كبیرة من إجمالي إنتاج البرتقال في البالد بتغییر معاییرھم ذات الصلة بالبرتقال  یزرعونالمتحدة، قام منتجو البرتقال الذین 
وزیادة النسبة المئویة للبرتقال الذي یمكن بیعھ في  ةالجید الزراعةالمقبول للبیع في المتاجر بطریقة حدت من العرض في سنوات 

قد یكون لھذا ولحفاظ على إنتاج مستقر في المتاجر من سنة إلى أخرى. ا إلىالمتاجر في السنوات السیئة، بغیة السعي بصورة فعّالة 
حصة كبیرة من المبیعات الفعلیة للبرتقال ویبدو أن  یمتلكالنوع من اإلجراءات من قبل التعاونیة آثاًرا مضادة للمنافسة ألن االتحاد 

 تھدف ببساطة إلى رفع الجودة.  لم تكنإجراءاتھ 

 2004 االقتصادیةمنظمة التعاون والتنمیة © : المصدر 

وحیثما تم تحدید سبب منطقي الستمرار وجود إعفاءات، ینبغي النظر في الوسائل التي یمكن من خاللھا 
التحدید الواضح للنشاط الذي قد یطبّق في إحدى الطرق الممكنة للقیام بذلك وتكمن تقلیل نطاقھا إلى الحد األدنى. 

االتحاد األوروبي، أو قانون حقوق الطبع  إعفاءاتتشمل األمثلة ووالنشاط غیر الخاضع لإلعفاء. علیھ اإلعفاء، 
مراجعات مجموعات األشخاص أو األنشطة التجاریّة الصادرة عن سلطات  خطابات والنشر الكندي بشأن

 المنافسة األمریكیة، على الرغم من أنھا ال تتمتع بوضع ملزم رسمیًا.

 

                                                      
 لدمج ھو اتحاد موردین اثنین (أو أكثر) كانوا مستقلین من قبل لتكوین مورد واحد أكبر.ا 5
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  (قائمة المراجعة) 

 Nد

 Oد 

 حد من الخیارات والمعلومات المتاحة للمستھلكینال

 حد من قدرة المستھلكین على اتخاذ قرار بشأن الجھة التي یشترون منھاال

في بعض األحیان، قد تحد اللوائح التنظیمیّة من قدرة المستھلكین على الشراء من الموّرد المرغوب. تتمثل 
ي أن المستھلكین لن یحصلوا على األسعار أو الجودة المرغوبة لخدمة ما، لوجود الئحة إحدى نتائج ھذه القیود ف

تنظیمیّة تجبر المستھلكین بشكل فعال على الشراء من موردین ذوي تكلفة أعلى أو المنتجات التي لیست خیارھم 
 المفضل.

 اللوائح التنظیمیّة للسجائر اإللكترونیّة .29 اإلطار

قانون یقضي ببیع السجائر اإللكترونیة في الصیدلیات،  أحد أحكام ، نظر البرلمان األوروبي في2013أكتوبر في تشرین األول/ 
كثر أمانًا من تدخین السجائر شكالً من أشكال التدخین األالتي تُعتبر عموًما  -كان من شأن ذلك أن یجعل السجائر اإللكترونیة  ورفضھ.
كان سیؤثر التغییر في بیع وسجائر التي یمكن شراؤھا من أماكن بیع التبغ المنتشرة على نطاق واسع. أقل توفراً بكثیر من ال -العادیّة 

 السجائر اإللكترونیة في الصیدلیات على المنافسة بین السجائر العادیّة والسجائر اإللكترونیة. وتراجعت مبیعات السجائر العادیّة بشكل
مبیعات السجائر اإللكترونیة  جعلاختار البرلمان األوروبي عدم و .نتشار السجائر اإللكترونیةفیھ ا كان یزدادكبیر في نفس الوقت الذي 

الصیدلیات، ال سیما ألن ھذا االنخفاض في المنافسة قد یكون لھ عواقب صحیة سلبیة من خالل الحد من توافر شكل  مقتصرة على
 أكثر أمانًا للتدخین.

على سبیل المثال، تحد بعض اللوائح التنظیمیة أو قواعد سداد التأمین الحكومیة من مشتریات المستھلكین 
ھو سالمة المستھلك، على قیود من المنتجات الصیدالنیة عبر اإلنترنت. غالبًا ما یكون السبب المزعوم لفرض 

التجاریّة اآلمنة والفعالة في بعض البلدان.  ألنشطةحافلة من اقد أثبتت سجالت  البعیدةالرغم من أن الصیدلیات 
حد المكان الذي یمكن للمستھلكین الشراء منھ واألشخاص تربما یكون األثر المباشر األكبر للوائح التنظیمیّة التي و

 الذي یمكن للمستھلكین الشراء منھم، ھو حمایة الشركات التقلیدیة من المنافسة.

 الموّردین تبدیلالحد من حركة العمالء عن طریق رفع تكالیف 

" وھي التبدیلالموّردین من خالل التأثیر على "تكالیف  إلى تبدیلاللوائح التنظیمیّة المستھلكین تدفع قد 
باب ألسالتبدیل تنشأ تكالیف قد من موّرد الى آخر. وللتبدیل والضمنیة التي یتحملھا المستھلك الصریحة التكالیف 

غیر مالئم التبدیل أو ربط األصول بالموّردین على نحو یجعل  مبررمتعددة منھا شروط التعاقد الطویلة بدون 
، قد التبدیلرقم ھاتف بمزود خدمة معین. عندما یواجھ المستھلكون ارتفاًعا في تكالیف وصل كما ھو الحال عند 

ستغلون ذلك عن طریق فرض أسعار أعلى أو عدم یكون من الصعب على العمالء التأكد من أن الموردین ال ی
عالیة أو المحافظة علیھا،  انتقالتكالیف إنشاء القیام بتوفیر الجودة المتوقعة. لذلك غالبًا ما یسعى الموردون إلى 

 عالیة.تبدیل أحیانًا من خالل الترویج للسیاسات التي تضمن تكالیف 

 تكالیف إغالق الحسابات في المصارف 30اإلطار 

واضحة تجعل المستخدمین  تبدیلذلك تكلفة  وأنشأفي المملكة المتحدة، فرضت المصارف رسوًما على إغالق الحسابات. 
في حین أن المصارف تتحمل بعض التكالیف المرتبطة بإغالق الحسابات، اعتبرت الحكومة أن ویفكرون مرتین قبل إغالق حسابھم. 

ضرر الذي یلحق بالمنافسة ونصت على وضع لوائح تنظیمیّة من شأنھا أن تجعل ھذه التكالیف جدًا مقارنة بال مھمةھذه التكالیف لیست 
 غیر قانونیة.
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 Pد 

مباشرة من الممارسة البرازیلیة السابقة التي تتطلب أن تتضمن الشیكات معلومات األقل  التبدیل تكلفةنشأ شكل آخر من أشكال 
الشیكات مھتمین بالحصول على  متلقي. من شأن ذلك أن یجعل مفتوًحأ الحساب خاللھا كانمعرفة طول الفترة التي بتسمح للمتلقي 

الشیكات من حسابات جدیدة، ما یؤدي إلى تفضیل  عدم قبولشیكات من حساب كان مفتوًحا لفترة طویلة، وفي بعض الحاالت 
 المستھلكین البقاء مع مصرفھم الموجود مسبقًا.

سوًما على تحویل األموال من بنك إلى آخر، ما یعني أن أصحاب الحسابات في المكسیك، اعتادت المصارف أن تفرض ر
، لتجنب رسوم عملھمنفس مصرف صاحب  في حسابھم أن یكون كان یفضلونالذین یتلقون رواتب من مصرف صاحب العمل 

 التحویل.

 ،منھا أن یكون كبیًرا أو الحد التبدیل ویمكن لألثر الذي یشّجع على المنافسة والمتمثل في خفض تكالیف
على المستھلكین. وفي التبدیل على واضعي السیاسات السعي إلى تجنب السیاسات التي ترفع تكالیف لذا یتعین و

إدراج أحكام في الھیكل التنظیمي تحد  فمن المستحسن، تبدیلحال وجود خطر واضح یتمثل في فرض تكالیف 
لتبدیل عتبار الواجب للعمل على أخذ التكالیف المشروعة من استخدامھا أو تحظره. كما ینبغي ایالء اال

التبدیل الحال، على سبیل المثال، عندما یتم دفع الخدمات بعد استھالكھا وقد یؤدي ھذا ھو المستھلكین. قد یكون 
 غیر ضروریةتبدیل مثال تم فیھ استخدام اللوائح التنظیمیّة لمنع فرض تكالیف ویكمن " التكالیف. احتجازإلى "

نقل رقم الھاتف. یسمح ذلك للمستھلكین والشركات بالتبدیل بین الموردین من دون تكالیف إضافیة وإزعاج  في
 واالضطرار إلى إبالغ اآلخرین عن تغییر الرقم. الفائتة المحتملةناتج عن المكالمات 

 المستنیرالجوھریّة التي یتطلبھا المشترون للشراء  التغییرات معلومات

على نحو في بعض األحیان، تقید اللوائح التنظیمیّة المعلومات المتوفرة للمستھلكین أو، بالتناوب، تتطلب 
المعلومات، وإن كان بطریقة مربكة وتؤدي إلى اتخاذ المستھلكین قرارات غیر سلیمة. على سبیل مثبت توفیر 

ھذه تسمح ة للوائح التنظیمیة وغالبًا ما كنتیج على المنتجات الغذائیةمعلومات ملصقات الالمثال، تم إدخال 
باتخاذ قرارات مقارنة أفضل بین المنتجات. من المھم بشكل خاص التأكد من أن مثل ھذه اللوائح الملصقات 
 للمستھلكین المعلومات التي قد یقدرونھا وال تؤدي إلى اتخاذ قرارات سیئة تشوه المنافسة.توفر التنظیمیّة 

حاسمة بشكل خاص لكي یتخذ المستھلك قرارات ولھا عواقب طویلة المدى، عندما تكون المعلومات 
 فھناك اتجاه خاص لتنظیم ھذه المعلومات.

 اإلبالغ الموّحد عن المعلومات .31اإلطار 

باستخدام تعریف موحد، للتأكد من أن المقرضین أو  ةنسبة مئویة سنوی سعرللعدید من البلدان لوائح تنظیمیّة تتطلب توفیر 
أظھرت دراسة أجرتھا لجنة التجارة الفیدرالیة األمریكیة وتجار التجزئة ال یخطؤون في تحدید أسعار الفائدة عند بیع الرھون العقاریة. 

سبیل المثال، عندما یتم اإلبالغ عن  أن طریقة تقدیم المعلومات یمكن أن تقود العمالء إلى التركیز على المصطلحات الخاطئة. على
رف، فقد یركز المستھلكون على الشروط الخاطئة ویختارون االعموالت للمقرضین من غیر مصارف لكن لیس للمقرضین من المص

بالغ عن یتم فیھ اإلبالفعل العقود التي تكون أكثر تكلفة بشكل عام من حیث سعر الفائدة، إذ یختارون على سبیل المثال من مصرف ال 
 العمولة.

 .Lacko, J. and J. Pappalardo, (2004): المصدر 
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 الخالصة -7

ز ھذا الفصل على تقنیة لتحدید القیود المحتملة المفروضة على المنافسة. في بعض الحاالت، بعد ركّ 
في السوق. وبالتالي،  إخفاق مھمأفضل طریقة للتغلب على الحظور ھي إجراء مزید من المراجعة، قد تكون ھذه 

من المھم دراسة القیود المحتملة المفروضة على المنافسة بشكل أكبر لتحدید ما إذا كانت تستحق وضع خیارات 
 بدیلة والتوصیة بالتغییر.
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 مثال مفّصل
 تحدید القیود المحتملة على المنافسة 

 الدلیل.ھذا  أجزاءكل في المتداول یواصل ھذا اإلطار المثال التفصیلي 

مجاالت اللوائح التنظیمیّة المتعلّقة بالقطاع  كلق الموظفون قائمة المراجعة على لتحدید القیود المحتملة على المنافسة، طبّ 
 الصیدالني غیر المستثناة من المراجعة. یتم سرد القیود المحتملة الرئیسیة على المنافسة في الجدول التالي.

فئة قائمة  
 ات أو الالئحة التنظیمیة التشریع الفرعیّةالفئة  المراجعة

 المنافسة التأثیر المحتمل على  ذات الصلة أو السیاسة

حد من عدد ال أ.
الموّردین أو 

 تنوعھم 
 

 ا حصریةمنح حقوقً 
للموّرد لتوفیر سلع أو 

 خدمات

تسمح التشریعات المتعلقة ببراءات اختراع 
األدویة لشركات العالمات التجاریة 

على مزید من براءات االختراع بالحصول 
بشأن التحسینات أو التعدیالت على األدویة 

موجودة  التي تحتوي على مكونات نشطة
 مسبقًا.

تم تقدیم عدد كبیر من الشكاوى إلى وزارة  
الصحة وھیئة المنافسة الوطنیة حول استخدام 

تجاریّة بشكل العالمات ذات الشركات األدویة 
لتقیید دخول الدواء  ھذه البراءاتلاستراتیجي 

البدیل المنافس إلى ما بعد فترة الحمایة العادیة 
 عاًما. 20التي تبلغ 

عاًما بین الوقت  15عندما یمر أكثر من  
براءة اختراع  على فیھ الدواء یحصلالذي 

، على تسویقھالموافقة  فیھ تمالوقت الذي تو
 إلعطاءیمكن تمدید فترة براءة االختراع 

االختراع فترة تورید حصریة براءة  صاحب
 سنوات. 5مدتھا 

السوق  الدواء البدیل إلى دخول تؤخریمكن أن 
البراءة  لصاحبالتورید الحصري  حق وأن تمدد

 إلى ما بعد فترة العشرین عاًما األساسیة.

محل ال یُسمح للصیادلة باستبدال دواء بدیل 
منتج حاصل على عالمة تجاریة عندما تنص 

الطبیة على عدم إمكانیة استبدال الوصفة 
 دواء بدواء آخر.

منع الصیادلة من صرف األدویة البدیلة ذات ت
منتجات مطابقة حاصلة  بدلالتكلفة المنخفضة 

على عالمة تجاریة، أو منتجات عالجیة بدیلة 
 .ذات تكلفة أقل

 

 إجراءات وضع
للحصول على ترخیص 

أو تصریح أو موافقة 
كشرط للنشاط 

 التجاري؛

ن أ، یجب الحصول على شھادةمن أجل 
والتخزین  متعلقة بالتصمیم شروط یستوفي

والرقابة والمعدات والمتطلبات األخرى التي 
 حددتھا ھیئة اإلشراف على مھنة الصیدلة.

زید من تكالیف الدخول إلى القطاع الصیدالني ت
 ما یقلل من عدد الصیدلیات والمنافسة بینھا.

في األدویة البدیلة معاییر ستویجب أن ت
وزارة الصحة حتى الخاصة ب الحیويالتشابھ 

 یتم إدراجھا في قائمة الصرف الوطنیة.

قد تؤدي تكالیف االختبار والتجارب المطلوبة  
األدویة ذات  حیویًاإلثبات أن األدویة البدیلة تشبھ 

العالمات التجاریة إلى إنشاء حاجز مفرط أمام 
 .البدیلة المنافسةدخول األدویة 

 

ؤدي إلى زیادة كبیرة ی
في تكالیف دخول أحد 
الموردین األسواق أو 

 الخروج منھا؛

ي یتم ذالبدیل ال الدواءمورد  یتعین على
طرحھ في السوق قبل انتھاء صالحیة حمایة 

عالمة الذي یحمل البراءة اختراع الدواء 
تجاریة ذات الصلة، سحب منتجاتھ ال

الفائدة المتكبدة وتعویض األرباح والتكالیف 
العالمة الدواء الذي یحمل مورد من قبل 

 التجاریة.

كبیر تعویض  فرض دفع یمكن أن یشكل احتمال 
عالمة تجاریة حاجًزا أمام  ذي دواءركة ش إلى

دخول الدواء البدیل حیث تكون براءات 
مطالب بھا مشكوًكا في االختراع المتبقیة ال

 صحتھا.
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ضع حاجًزا جغرافیًا و
أمام قدرة الشركات 
على تورید السلع أو 

الخدمات أو العمالة أو 
على استثمار رأس 

 المال

منع استیراد بموجب التشریعات الصحیة، یُ 
 لمرضى.لالمنتجات الصیدالنیّة مباشرة 

ازي من قبل ویراد ماستمنع المنافسة بشكل ت
 المرضى.

حد من قدرة ال )(ب
الموّردین على 

 المنافسة

حد من قدرة البائعین ال
على تحدید أسعار السلع 

 أو الخدمات

قد ال تتجاوز أسعار المنتجات الصیدالنیة 
الحاصلة على براءة اختراع والمدرجة في 

قائمة الصرف الوطنیة متوسط السعر 
أساًسا  المستخدمةلمجموعة فرعیة من البلدان 

 للمقارنة.

نظم الحد األقصى ألسعار األدویة الحاصلة على ت
حاجز أمام  مما یمكن أن یشّكلبراءة اختراع 

دخول بعض األدویة السوق، ونقطة سعر عالیة 
 .األخرى لبعض األدویة

لكي یتم إدراج األدویة البدیلة في نماذج  
الخطة الوطنیّة للتأمین الصیدالني، یجب أن 

 بالمقارنة مع %35توفر مدّخرات ال تقل عن 
األدویة ذات العالمة التجاریة التي تم 

 تصمیمھا الستبدالھا.

في بعض الحاالت، قد یكون سقف السعر  
لدعم دخول موردي األدویة البدیلة، جدًا  منخفًضا

بینما في حاالت أخرى، قد یوفر سعًرا مرجعیًا 
 یؤدي إلى ارتفاع األسعار.

من حریة  حدال 
اإلعالن  فيالموردین 

عن سلعھم أو خدماتھم 
 أو تسویقھا 

یجب أن تتضمن اإلعالنات المباشرة عن 
المنتجات الصیدالنیة تحذیرات في ما یتعلق 

 لمرضى.باآلثار الجانبیة المحتملة ل

فرض متطلبات تتعلّق باإلعالن قد تقید طلب ت
 المستھلك للمنتجات الصیدالنیة.

الصیدالني، بموجب الخطة الوطنیّة للتأمین 
یُطلب من المرضى دفع فقط جزء صغیر من 

 تكالیف األدویة.

األسعار المنخفضة كوسیلة لزیادة  فعالیةحد من ت
الطلب على المنتجات الصیدالنیة حیث یتحمل 

 المرضى جزًءا صغیًرا فقط من تكالیفھم.

حد من ال(جـ) 
حوافز الموّردین 

 على المنافسة
 

 

نشر شّجع تتطلب أو ی 
معلومات عن نواتج 

الموردین أو أسعارھم 
 أو مبیعاتھم أو تكالیفھم 

المنتجات الصیدالنیة قائمة أسعار  كل یتم نشر
 في قائمة الصرف الوطنیة.

نشر معلومات التسعیر التي یحتمل أن تعزز ت
 التسعیر المنسق.

حد من ال(د)  
خیارات 

المستھلكین 
والمعلومات 

 المتاحة

من قدرة  حدال
المستھلكین على اتخاذ 
قرار بشأن الجھة التي 

 یشترون منھا

یُطلب من المرضى دفع التكالیف الكاملة 
للمنتجات الصیدالنیّة المدرجة في قائمة 

الصرف الوطنیة ولیس ضمن قائمة صرف 
 الخطة الوطنیّة للتأمین الصیدالني.

من خالل مطالبة المرضى  الخیاراتحد من تقد 
بدفع السعر الكامل لبعض المنتجات الصیدالنیّة 

التي یمكن استخدامھا لعالج ومن دون غیرھا 
 مرض ما.

بموجب سیاسة السداد الخاصة ببرنامج  
، عندما یتم وصف )NPP(المریض المحدد 

الذي  مبلغالدواء بدیل، ال یمكن أن یكون 
ة للتأمین الصیدلي إلى الخطة الوطنیّ  فوتره

ذي  الدواء البدیلتكلفة الصیدالني أكثر من 
القابل للتبدیل في قائمة الصرف  التكلفة األقل

 الوطنیة.

قید خیارات الصیادلة في ما یتعلّق تیمكن أن  
بالدواء البدیل من خالل توفیر حافز للحصول 

سعر في قائمة  أدنى الدواء البدیل ذي على
 الصرف.
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 4الفصل 
 مراجعة القیود المحتملة

یمكن لقائمة المراجعة التي تتعلّق بتقییم المنافسة أن تحدد اللوائح التنظیمیّة التي قد تقید  ھفي حین أن
المنافسة أو تشوھھا، فإنھا ال تشیر بالضرورة إلى جدیة ھذه القیود، أو إلى مستوى التحلیل المطلوب الختیار 

"نعم" بموجب قائمة   بـترح إلى ردّ أفضل خیار للسیاسة. في كثیر من الحاالت، بینما قد یؤدي اإلجراء المق
 المراجعة، فقد یكون لھ آثار محتملة محدودة مضادة للمنافسة.

القیود المحتملة على المنافسة، یمكن إجراء تقییم أولي لتقییم ما إذا كان ھناك مبرر  أحد بمجرد تحدید
 یتطلب معرفة متعمقة بالسوق المنافسة. في حین أن ھذا قد ال على صعیدإلجراء تقییم أكثر تفصیالً لآلثار 

. في األسواقبعض المعرفة بھذه األسواق وجھات االتصال  إلى بشكل عام ھ سیكون ثمة حاجةاألساسي، إّال أن
یمكن حتى للوائح التنظیمیّة التي وإن األثر الكامل للعدید من القیود لیس واضًحا من قراءة الالئحة التنظیمیّة. 

ل المثال، على معاییر اإلنتاج لوقود السیارات المنخفضة التلوث أو مدة حفظ حد أدنى (على سبی بدو ذاتت
 .على المنافسة األطعمة)، أن تكون لھا آثار كبیرة وغیر متوقعة

إلجراء تقییم أولي للمنافسة، مثل ھویة الالزمة غالبًا ما یمكن الحصول على الكثیر من المعلومات 
التجارة المتأثرة، في ما یتعلق بالمتطلبات األخرى إلجراء تقییمات األثر الموردین أو مستھلكي المنتجات، وحجم 

التنظیمي. إضافةً إلى ذلك، قد یكون قد حصل المسؤولون المشاركون في القطاع أو مجال السیاسة ذات الصلة، 
إذا یمكن  معلومات حول األسواق یمكن استخدامھا لتقییم ماعلى في سیاق عملھم في القطاع أو مجال السیاسة، 

یمكن أن توفر االتصاالت األولیة مع الشركات والتنظیمیّة المقترحة بشكل كبیر على المنافسة. الالئحة أن تؤثر 
 تقیید المنافسة.المحتملة ل آلثارلأو المستھلكین أو الجھات األخرى المتأثرة بتقیید ما، وسیلة إلجراء تقییم أولي 

قد تكون ھذه الخبرة وإلجراء تقییم أولي. حتى قد یكون القطاع الخارجي أو الخبرة االقتصادیة ذات قیمة 
التنظیمیّة بالالئحة المنافسین بأنھم سیتأثرون أو لن یتأثروا بشكل كبیر ادعاءات مھمة، على سبیل المثال، لتقییم 

قد تكون الخبرة الخارجیة قیّمة وسة في سوق ذات الصلة. المقترحة، أو تحدید األبعاد الرئیسیة ذات الصلة بالمناف
إلجراء تقییم أولي في الحاالت التي ال یُطلب فیھا من المسؤولین الذین یقترحون الئحة تنظیمیة، بشكل خاص 

 التنظیمیّة المقترحة.بالالئحة في سیاق عملھم العادي، فھم األسواق المتأثرة 

 لیل متعمقتح إجراء إلى حاجة وجود . مؤشرات1

 تنظیمیّة ما یلي:لالئحة مزید من التحلیل المتعمق  إجراء إلى لوجود حاجةتشمل المؤشرات 

 حجم تجارة كبیر؛لدیھا تؤثر الالئحة التنظیمیّة على السوق أو األسواق التي  •
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االبتكار في أسواق  مثلیتعلّق بالمنافسة،  مھم التنظیمیة بشكل كبیر على بُعدالالئحة تؤثر  •
ولوجیا العالیة أو التكالیف النسبیة للمنافسین في األسواق التي یكون فیھا السعر عامالً تنافسیاً التكن

 ھاماً بشكل خاص؛

التي دین على المنافسة في األسواق تقیّد الالئحة التنظیمیّة قدرة موّرد أو مجموعة فرعیة من المورّ  •
 المنافسین؛یوجد فیھا عدد محدود من 

كبیرة بین بعض المنافسین أو المستھلكین أو األطراف األخرى مخاوف تثیر الالئحة التنظیمیّة  •
 أو ؛المتأثرة

تؤثر الالئحة التنظیمیّة بشكل خاص على منافس عدواني أو مبتكر أو فرید من نوعھ أو شركة   •
 السوق. إلى داخلةمحتملة 

 تحلیل متعمقإجراء إلى  عدم وجود حاجة. مؤشرات 2 

بشكل واضح لمعالجة  يكثیر من الحاالت، قد یلزم القیام بتحلیل محدود للمنافسة ألن التقیید ضرور في
إذا كان ثمة غایة شاملة في مجال الصحة أو السالمة أو األمن أو أي غایة أخرى لسیاسة القطاع العام. لتحدید ما 

المراجعة أن یأخذ في االعتبار حقیقة  تحلیل متعمق للمنافسة، یجب على الشخص المسؤول عن إجراء إلى حاجة
الصحة أو السالمة أو غایات السیاسات غایات تحسینات في  حجج تزعمأنھ یمكن اقتراح قیود مضادة للمنافسة مع 

الحد من المنافسة. عندما یتم إجراء القلیل من  ياألخرى حتى عندما تكون الغایة الحقیقیّة من جانب القطاع ھ
تشمل األمثلة وعتبر مھمة بشكل خاص. ن قیمة المراجعة الالحقة آلثار اللوائح التنظیمیّة تُ التحلیل المتعمق، فإ

 :ما یلي التي قد یكون ھذا ھو الحال فیھا

 مخاطر جدیّة على الصحة والسالمة؛تنطوي على حظر استخدام المواد الكیمیائیة أو المنتجات التي  •

 اتإلعالنمفروضة على الفئات الضعیفة أو متطلبات یستھدف افرض قیود على اإلعالن الذي  •
 لتوفیر معلومات مھمة عن الصحة والسالمة؛

فرض قیود على المنافسین التي یمكن بموجبھا تورید السلع والخدمات عندما یؤدي ذلك إلى  •
 مشكالت خطیرة تتعلق باألمن القومي؛

في مكان العمل التي من الواضح حظر طرق أو عملیات اإلنتاج الخطرة، أو فرض معاییر السالمة  •
على سبیل المثال في  وسالمتھم أو صحة العمالء وسالمتھم أنھا ضروریة لحمایة صحة العمال

 (المطاعم، بائعي اللحوم). التعامل مع المواد الغذائیةاألماكن التي یتم فیھا 

الذي تخلفھ األثر المحتمل من المحتمل أیًضا أن تكون ھناك حاجة إلى تقییم محدود للمنافسة عندما یكون 
ھذه  تتضمن األمثلة التي یمكن أن تكون فیھاوبشكل واضح.  ضمن الحد األدنىلمنافسة الالئحة التنظیمة على ا

 ما یلي: ة،الحال ھي

 معقوًال بطبیعتھ وال ینطوي على قیود فعالة تتعلّق بعدد التراخیصالشرط شرط ترخیص یكون فیھ  •
الترخیص (إن وجد) مع التكالیف كما یجب أن یكون أي رفض  ، ویتماشى فیھ سعر(إن وجدت)

فیھ الحالة المطروحة على تستوفي لمنح الترخیص مصحوبًا بشرح مكتوب یفّسر السبب الذي ال 
 معاییر الترخیص المنشورة؛، وجھ التحدید
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ھ ستنشأ الئحة تنظیمیّة تفرض تكالیفًا إضافیة فقط على عدد صغیر من الموردین (على الرغم من أن  •
العدید ن بشكل فرید من حیث الكفاءة) في سوق یوجد فیھ یكان ھؤالء المنافسون مبتكر ذاإمخاوف 

 من المنافسین؛

 أو المنافسة بفعالیة؛بشكل كبیر ن على دخول السوق ین المحتملیلن تتأثر قدرات المنافس •

منتجات تطویر یة، أو لن یتم منع المنافسین أو حظرھم من توسیع نطاق اإلنتاج أو الحصة السوق •
 ؛تسویق لعمالء جدد، أو تغییر األسعار أو الشروط، أو تبني طرق إنتاج بدیلةالجدیدة أو 

 لن یتم منع العمالء أو حظرھم من اختیار المنتجات أو الموردین الذین یفضلونھم.و •

 لتحقیقبدیلة ذات فعالیة متساویة أخیًرا، قد یلزم إجراء تقییم محدود للمنافسة عندما یمكن استخدام لوائح تنظیمیّة  
األمور  إذا تساوت كلفي ھذه الحالة، ومشكلة محتملة بخصوص المنافسة.  على أال تثیرسیاسة، إحدى غایات ال

لإلجراء  ، یمكن اختیار الالئحة التنظیمیّة التي ال تقید المنافسة من دون الحاجة إلى إجراء تقییم متعمقاألخرى
 لمنافسة.اآلخر من حیث ا

التنظیمیّة المقترحة قد تقید المنافسة بشكل كبیر، فقد یكون من الممكن الالئحة أشار تقییم أولي إلى أن  ذاإ 
من المرجح أن تحقیق غایات السیاسات األساسیّة التي الستخدمھا من أجل التنظیمیّة لالئحة تحدید خیارات بدیلة 

یتضمن الفصل التالي أمثلة على الحاالت التي یمكن فیھا استخدام تدابیر أقل تقییدًا ولمنافسة. تكون أقل تقییدًا ل
التنظیمیّة التي  یتم تفضیل الالئحةلتحقیق غایات السیاسات المختلفة. وأخیًرا، بعد مراجعة الخیارات البدیلة، قد 

ل المثال. لكن یُفترض تلقائیًا أن تفرض قیودًا كبیرة على المنافسة، بسبب عدم جدوى الخیارات البدیلة على سبی
 القیود الكبیرة المفروضة لیست ضروریة ویجب تغییرھا.

 . عمق التحقیق3

المنافسة، وجدوى جمع على سیعتمد عمق التحقیق المطلوب على الجدیة المحتملة للقیود الناتجة 
طلوب لالختیار بین الخیارات ومستوى التحلیل الم 6المعلومات، والموارد المتاحة والجدول الزمني للمراجعة 

  البدیلة قید النظر.

تلك التي من المحتمل أن الواجب مراجعتھا یجب أن تتضمن اللوائح التنظیمیّة ذات األولویة القصوى 
تفرض قیودًا كبیرة على المنافسة، ما یؤدي، على سبیل المثال، إلى نقص المعروض من المنتج، أو عرقلة نشاط 

أو إلغاء المنتجات  مبرروق التي من المحتمل أن تكون أكثر كفاءة أو ارتفاع األسعار بدون الشركات الداخلة الس
 .ینالمستھلكیوجد علیھا طلب كبیر من التي 

تحلیل البیانات في التوصیة إدراج سیؤدي وعندما تتوفر البیانات ذات الصلة، من المفید جمعھا ودراستھا. 
قد تتعلق البیانات، على سبیل المثال، بتكالیف األنشطة التجاریة والنھائیة إلى جعل التوصیة أكثر اكتماًال وإقناًعا. 

 المنافِسة بین المناطق أو البلدان والقیود المفروضة على النواتج.المقارنة 

 المتعلّقة بإجراء تحالیل االعتبارات. 4

 ھأن االعتبار، یجب األخذ في التي تخلفھا إحدى اللوائح التنظیمیّة على المنافسةیق في اآلثار عند التحق
الالئحة  منظم راضیة عن آثارالقطاع الد اللوائح التنظیمیّة المنافسة، فقد تكون الشركات العاملة في عندما تقیّ 

                                                      
 في بعض األحیان، قد تتوفر فقط أیام للمراجعة، بسبب اعتبارات تتعلق بالوقت. 6
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ى. غالبًا ما یتم اقتراح اللوائح التنظیمیّة من قبل أرباح أعلتحقیق التنظیمیّة، ألنھا تسمح لھا بالعمل بمنافسة أقل و
الشركات في القطاع التي تعمل عادةً وفقًا لمصلحتھا الذاتیة. إن التحكم في دخول السوق واألسعار والعناصر 

للحصول وذاتیة للعدید من القطاعات والمھن. المصلحة لخدمة الاألخرى ذات الصلة بالمنافسة في السوق ھو 
مدخالت مستقلة الحصول على غیر متحیز، فإن أحد العوامل األساسیّة للقیام بتحلیل جید ھو ضمان على منظور 

، تلقي بخالف ذلكمن أشخاص لیس لدیھم مصلحة راسخة في الناتج (مثل سلطات المنافسة أو األكادیمیین) أو 
 بعضھم البعض. لدیھم مصالح متضاربة معالمدخالت من أشخاص 

إن العدید من المفاھیم التحلیلیة التي تم وضعھا لتحلیل قانون فلسیاق مختلف،  على الرغم من وضعھا
تم وضع المقاییس و. على المنافسة للوائح التنظیمیّةالتي تخلفھا انطبق أیًضا على تحلیل اآلثار یالمنافسة قد 

یھیّة لمجموعة أدوات تقییم التوج المبادئ: 2في المجلد  بمزید من اإلسھابوالمفاھیم المقترحة لمثل ھذا التحلیل 
 المنافسة.

للوائح التي تخلفھا اقد یكون من الممكن الحصول على المعلومات والخبرات الالزمة للتحقیق في اآلثار و
 من مجموعة واسعة من المصادر بما في ذلك:على المنافسة التنظیمیّة 

 والمنظمات غیر الحكومیة؛في الھیئات الحكومیة والتنظیمیة والرقابیة الفنیون الخبراء  •

 السلطات المعنیّة بالمنافسة؛ •

 التمثیلیّة؛ الشركاتاتحادات  •

 الشركات الخاضعة للوائح التنظیمیّة؛ •

 تنظیمیّة؛لالئحة الشركات التي تتعامل مع الشركات الخاضعة  •

 القطاع أو خبراء القطاع، مثل المستشارین أو األكادیمیین؛ •

 اإلحصاءات الحكومیة؛ اإلدارات أو الوكاالت التي تجمع •

 اتحادات المستھلكین؛ •

أو عددھم كبیر، مثل الشركات التي تكون مطلعین المستھلكون (خاصة عندما یكون المستھلكون  •
 مستھلكة لمنتج وسیط).

 :مثال مفّصل 
 تحلیل المنافسة
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 ھذا الدلیل. كل أجزاء في تداولھھذا اإلطار المثال التفصیلي الذي یتم یتابع 

قیود المنافسة المحتملة التي حددتھا قائمة المراجعة على مرحلتین. للمنافسة على صعید اأجرى موظفو وزارة الصحة تحلیالً 
 لدیھا أكبر احتمالفي المرحلة األولى، تم إجراء تقییم أولي للمنافسة ذات صلة بالقیود التي حددتھا قائمة المراجعة لتحدید القیود التي 

المحددة  للقیودلمنافسة على صعید اى نطاق واسع یدعم المنافسة. في المرحلة الثانیة، تم إجراء تحلیل تفصیلي إصالح علإلجراء 
 مزید من التحلیل.جراء إل

 التقیمم األولي للمنافسة

األولي للمنافسة، اعتمد الموظفون على المعلومات اإلحصائیة وغیرھا من المعلومات المتاحة لوزارة الصحة،  تقییمھمإلجراء 
باإلضافة إلى معلومات وتحلیالت للبیانات المتاحة للجمھور. كما حصل الموظفون على دعم من أجل القیام بالتحلیل من قبل ھیئة 

 المنافسة الوطنیة.

 من التقییم األولي كالتالي.وكانت النتائج الرئیسیة 

 التقییم األولي القیود

متعلقة ببراءات اختراع التشریعات التسمح 
عالمة تجاریة  لدیھااألدویة لشركات 

بالحصول على مزید من براءات االختراع 
بشأن التحسینات أو التعدیالت التي تخص 

 .األدویة التي تحتوي على مكونات نشطة
 موجودة مسبقًا.

 ات أو التعدیالت علىتحسینال بشأنال یمنع منح حمایة لبراءات االختراع 
مع ذلك، یمكن أن  .السوق إلى دخول النسخ البدیلة من الدواء األصلي، األدویة

یؤدي ذلك إلى تحول العدید من المرضى إلى الدواء الجدید قبل انتھاء 
ا أمام دخول الدواء صالحیة براءة االختراع األولیة. یمكن أن یخلق ذلك حاجزً 

األولیة التركیبة إذ قد ال یرغب المرضى في العودة إلى  وتوسعھالبدیل السوق 
 من الدواء.

ول الوطنیة ح وھیئة المنافسةوزارة الصحة مخاوف إلى وقد تم اإلعراب عن 
براءات اختراع بشكل استراتیجي لمنع أو تأخیر  باستخدام دویةن ألمنتجیقیام 

ذات السوق. مع ذلك، تؤكد الشركات  إلىدویة البدیلة ألالفعال ل دخولال
تجاریة أن المنتجات الجدیدة التي تتضمن مكونات فعّالة موجودة، العالمات ال

 توفر فوائد عالجیة مھمة وتضمن حمایة براءات االختراع.
  

القوانین  قضایاالمنافسة الوطنیة وزارة الصحة بأنھا تدرس  ھیئةأبلغت و
وبالنسبة تملة ذات الصلة بالمنافسة المتعلقة بھذه البراءات. والسیاسات المح

المنافسة، ال داعي إلجراء مراجعة من قبل وزارة الصحة  لھیئةالجاري  للعمل
للمسألة في ھذا الوقت. مع ذلك، ستقدم وزارة الصحة مدخالت إلى مراجعات 

 المنافسة. ھیئة

عاًما بین الوقت  15عندما یمر أكثر من  
براءة اختراع  على فیھ الدواء یحصلالذي 

، تسویقھ الوقت الذي تتم فیھ الموافقة علىو
یمكن تمدید فترة براءة االختراع، حسب 

براءة االختراع  صاحباالقتضاء، لتزوید 
 سنوات. 5بفترة تورید حصریة مدتھا 

 أصحابیجب على  ،براءات االختراعلتمدید للحصول على من أجل التأھل 
اع إثبات أن التأخیر في الحصول على موافقة وزارة الصحة براءات االختر

 كان ضروریًا لتلبیة متطلبات اإلدراج في قائمة الصرف الوطنیة.

من دخول السوق التنافسي،  یمكن أن یحد في حین أن تمدید براءات االختراع
تجاریة لالستثمار في البحث العالمات الإال أنھ یحافظ على حوافز لشركات 

على  منتجات صیدالنیة جدیدة. عالوةً  لتطویروالتطویر المتقدمین الالزمین 
 االحصریة یمكن أن یكون لھ لمدةذلك، فإن أي محاولة لتقلیل الحد األدنى 

في  إدراجھاتم أنھ ی عواقب وخیمة على العالقات التجاریة الدولیة للبلد حیث
 ة الدولیةعدد من اتفاقیات التجار

ال یُسمح للصیادلة باستبدال دواء بدیل أو  
 منخفض التكلفة نسبیًا عالج بدیلدواء 

یتم تشجیع األطباء بصورة فعّالة على أخذ في االعتبار التكلفة عند وصف 
األدویة واتباع اإلرشادات الخاصة بوصف األدویة المنخفضة التكلفة مع 

مراعاة االستثناءات التي یقتضیھا العالج. في حین أن ھذا النھج، بشكل عام، 
استخدام الدواء البدیل بأحد أعلى مستویات  البلدتمتع یكان ناجًحا للغایة، حیث 
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الطبیب أّن ما من  عندما یحددمنتج محل 
 بدیل لھ.

في منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیّة، أشارت دراسة حدیثة إلى أن األطباء 
یواصلون طلب صرف منتجات أكثر تكلفة في بعض الحاالت التي یمكن فیھا 

 استخدام دواء بدیل أو منتج منخفض التكلفة حاصل على براءة اختراع.
ض التكالیف، فإن زیادة القیود في حین أن ذلك قد یؤدي إلى ارتفاع بع

المفروضة على وصفة األطباء، على سبیل المثال من خالل مطالبتھم بتبریر 
وصف المنتجات العالیة التكلفة، قد یؤدي إلى حاالت یتم فیھا وصف أدویة أقل 

فعالیة، أو تأخیر العالج بسبب اعتبارات تتعلّق بالتكلفة وكذلك بوضع 
فإن المحاوالت  ،ت األطباء. باإلضافة إلى ذلكوق تستھلكمتطلبات إضافیة 

تقیید الممارسات المتعلّقة بوصفات األطباء ستخضع لمستوى عاٍل من زیادة ل
 من األطباء ومجموعات المرضى. االعتراض

، یجب أن ةالصحی اتبموجب التشریع
الصیدلیات، متطلبات التصمیم  تستوفي

والتخزین والرقابة والمعدات والمتطلبات 
خرى التي تحددھا ھیئة الرقابة على األ

من أجل الحصول على مھنة الصیدلة 
 .شھادة

في حین أن ھذه المتطلبات تزید من تكالیف الدخول إلى القطاع الصیدالني، 
شكل الضمان تصمیم الصیدلیات وتجھیزھا وتشغیلھا ب فيفإنھا تساعد 

لم تكن المتطلبات المحددة التي ولصرف األدویة بدقة وأمان.  المناسب
مفرطة، وال یوجد دلیل  باعتبارھافرضتھا ھیئة الرقابة موضع شكاوى كبیرة 

 على أنھا قللت بشكل كبیر من دخول الصیدلیة القطاع المعني.

األدویة البدیلة معاییر  تستوفيیجب أن 
وزارة الصحة الخاصة ب الحیويالتشابھ 

الصرف حتى یتم إدراجھا في قائمة 
 الوطنیة.

إلى عائقًا رئیسیًا أمام دخول األدویة البدیلة  تشكلعلى الرغم من أنھا یمكن أن 
السوق، إال أن متطلبات التشابھ الحیوي ضروریة لضمان سالمة األدویة 

قسم الخاصة بالبدیلة وفعالیتھا العالجیة. تتوافق متطلبات التشابھ الحیوي 
لدولیة المقبولة عموًما واألبحاث الطبیة ذات التقییم الصیدالني مع المعاییر ا

 .لألدویة البدیلةالمصنعة  اتالصلة ولم تكن موضوع شكاوى كبیرة من الشرك

موردو األدویة البدیلة  یعترضكثیًرا ما  
براءات االختراع من أجل دخول على 

ارتفاع تكالیف  بسبب احتمالالسوق 
 الدعاوى والتعویضات عن األضرار.

یمكن أن یكون احتمال ارتفاع تكالیف الدعاوى والتعویضات عن من ناحیة، 
األضرار عائقًا رئیسیًا أمام دخول السوق حتى في الحاالت التي تكون فیھا 

. من ناحیة أخرى، فإن قدرة شركات فضعی اعتراضموضع  االختراعبراءة 
الصالحة ضروري حتى  اخترعھاتجاریة على حمایة براءات العالمات ال

أدویة  إلدخالیھا حوافز لالستثمار في التكالیف المرتفعة الالزمة یكون لد
یتطلب تحدید ما إذا كان یتم تحقیق التوازن المناسب حالیًا وجدیدة إلى السوق. 

بین إدخال الدواء البدیل وحمایة براءات اختراع المنتجات الصیدالنیّة، تحلیًال 
بعملیة الموافقة على براءات  دقیقًا لمسائل معقدة متعلقة، من بین أمور أخرى،

العالمة شركة االختراع الحالیة، واإلطار القانوني لبراءات االختراع و
التجاریّة ودخول شرك األدویة البدیلة السوق واستراتیجیات الدعاوى. مع 

ذلك، فقد أُبلغت وزارة الصحة بأن ھذه المسألة ستكون أیًضا موضع قلق في 
 المنافسة الوطنیة. ئةالمذكورة أعاله لھیالمراجعة 

منع بموجب التشریعات الصحیة، یُ  
استیراد المنتجات الصیدالنیّة مباشرة 

 لمرضى.ل

لمنتجات الصیدالنیة من قبل المرضى المباشر ل ستیراداالقد یؤدي السماح ب
تكالیف المنتجات الصیدالنیة في بعض الحاالت (على وفورات في إلى تحقیق 

سبیل المثال، عندما یرغب المرضى في تقلیل مبلغ المدفوعات المشتركة 
على منتجات  عندما یحصلونلخطة الوطنیّة للتأمین الصیدالني، أو بموجب ا

 صیدالنیّة ال تغطیھا الخطة الوطنیّة للتأمین الصیدالني.

ثیر یالمرضى  من قبللمنتجات الصیدالنیة لمع ذلك، فإن االستیراد المباشرة 
مھمة تتعلق بالصحة والسالمة. نظًرا لوجود الشخص المسؤول عن  قضایاأیًضا 

لتأكد من أن على ا، ستكون قدرة وزارة الصحة البلدخارج یقع األدویة  صرف
تم تعبئتھا بشكل صحیح األدویة التي یتم صرفھا آمنة، وأن الوصفات الطبیة ی

رتكب . في الحاالت التي یُ محدودة ،وأن المرضى یتم استشارتھم بشكل صحیح
فیھا خطأ ما، أو یتم صرف أدویة ذات جودة ردیئة تلحق الضرر بالمریض، 

التكالیف الطبیة ذات الصلة. إن وضع  البلدیتحمل نظام الرعایة الصحیة في 
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مخاوف سیكون عملیة معقدة ومكلفة إطار تنظیمي وإدارتھ لمعالجة ھذه ال
 قویة من القطاع الصیدالني المحلي. بمعارضةوستُقابل  وطویلة

قد ال تتجاوز أسعار المنتجات الصیدالنیة  
الحاصلة على براءة اختراع والمدرجة في 
قائمة الصرف الوطنیة متوسط السعر 
لمجموعة فرعیة من البلدان المتخذة أساًسا 

 للمقارنة.

إن وضع سقف لألسعار في قائمة الصرف الوطنیة یمنع شركات العالمات 
التجاریة من احتكار براءات االختراع الخاصة بھا للحصول على أسعار أعلى 
في البلد الذي تتواجد فیھ من متوسط المبلغ الذي یتم فرضھ في البلدان المتخذة 

. تطبق معظم ماثلةوالقطاع الصحي المالثروات خصائص  وذاتأساًسا للمقارنة 
الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمیة االقتصادّیة بعض أشكال تحدید الحد 
األقصى لألسعار على أسعار األدویة الحاصلة على براءة اختراع، مع استخدام 

. الوالیات القضائیةمن قبل عدد من  المتبع نھج الدول المتّخذة أساًسا للمقارنة
لھذا النھج على المستوى الدولي، فإن استخدامھ  المنتشرونظًرا إلى االستخدام 

السوق إلى  ال یمثل عائقًا رئیسیًا أمام دخول منتجات صیدالنیة جدیدة البلدفي 
 ؤدي إزالتھ إلى ارتفاع األسعار.تویمكن أن 

لكي یتم إدراج األدویة البدیلة في نماذج الخطة 
الوطنیّة للتأمین الصیدالني، یجب أن توفر 

 بالمقارنة مع %35خرات ال تقل عن مدّ 
األدویة ذات العالمة التجاریة التي تم تصمیمھا 

 الستبدالھا

، في إلى السوق ألدویة البدیلةالتنافسي ل دخولیوفّر الأن  الشرطیضمن ھذا 
من أجل عدم منع وللدافعین.  %35 ال تقل عن بنسبة وفوراتمعظم الحاالت، 

، یُسمح باستثناءات إلى السوق التكلفة العالیة نسبیًادخول األدویة البدیلة ذات 
یمكن من خاللھا للشركة المصنعة أن تثبت لقسم التقییم الصیدالني أن ھناك ما 

 یبررھا.
 دخول األدویة البدیلة ذات التكلفة العالیةأمام السیاسات حاجًزا محدودًا  تنشئ
، أنھا وفرت نقطة سعر السوق إّال أّن األھم من ذلك، كما ھو موضح أدناهإلى 

 عالیة لتسعیر األدویة البدیلة.

یجب أن تتضمن إعالنات المنتجات 
الصیدالنیّة الموّجھة إلى المستھلكین، 

 تحذیرات بشأن اآلثار الجانبیّة المحتملة.

 الموّجھة مباشرةً  اتعلى الرغم من أن ھذه التحذیرات قد تحد من فعّالیة اإلعالن
الصیدالنیة، إال أنھا توفر معلومات قیّمة عن الصحة  للمستھلك بشأن المنتجات

بالتشاور مع أطبائھم، قرارات مستنیرة  في اتخاذ، والسالمة لمساعدة المرضى
 بشأن استخدامھا المحتمل.

بموجب الخطة الوطنیّة للتأمین الصیدالني، 
یُطلب من المرضى دفع فقط جزء صغیر من 

 تكالیف األدویة.

یمكن أن تؤدي زیادة المدفوعات المشتركة للمرضى بموجب الخطة الوطنیّة 
الدواء للتأمین الصیدالني إلى زیادة مراعاة األسعار من قبل الطبیب الذي یصف 

لمنتجات الصیدالنیة األقل تكلفة، وخاصة األدویة البدیلة. ومع لالمرضى  وقبول
لخطة الوطنیّة للتأمین وفّره االذي ت دعم العامللذلك، نظًرا للمستوى العالي 

مدفوعات متعلق بزیادة كبیرة في  الصیدالني، فمن المحتمل أن یواجھ أي اقتراح
 المریض المشتركة معارضة قویة من القطاع العام. عالوة على ذلك، من شأن

یجب أن و. على صعید السیاسات العامةخطیرة  مخاوف تثیرأن  ھذه السیاسة
على األشخاص  اعبئًا غیر متناسبً  تفرضصمم مثل ھذه السیاسة بعنایة حتى ال تُ 

أظھرت الدراسات أیًضا أن المدفوعات وواألسر ذات الدخل المنخفض. 
المشتركة المرتفعة یمكن أن یكون لھا آثار سلبیة على الصحة إذ تجعل المرضى 

الدخل المنخفض. یقررون عدم تناول األدویة الموصوفة خاصة بین الفئات ذات 
على ذلك، یمكن أن تؤدي زیادة عدد المرضى الذین ال یتناولون األدویة  عالوةً 

 الموصوفة إلى زیادة تكالیف العالج في أجزاء أخرى من نظام الرعایة الصحیة.
المنتجات الصیدالنیة في  كلیتم نشر أسعار  

 قائمة الصرف الوطنیة.
النیة إلى تزوید جمیع الدافعین بإمكانیة یھدف نشر قائمة أسعار المنتجات الصید

 المنتجات الصیدالنیة بنفس السعر.الحصول على 
قسم التقییم الصیدالني ألسعار قائمة الصرف  وموظف أجراه مع ذلك، وجد مسح

الوطنیة للمنتجات الصیدالنیّة التي تم تصنیفھا مؤخًرا على أنھا أدویة بدیلة، أنھا 
نتجات العالمة التجاریة المقابلة ما یشیر إلى من أسعار م %65مسعرة بنسبة 

سمح بھ تسعر عند الحد األقصى الذي الأن نشر األسعار یساھم في تحدید نقطة 
عند توفر نسخ متعددة من األدویة البدیلة حتى كان ھذا ھو الحال و. اتالتشریع
بمثابة نقطة سعر عالیة  ةالسیاسعالمة تجاریة. إن احتمال أن تكون اللمنتج 
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تشیر إلى أن أسعار أجرتھا أطراف أخرى و توافق مع دراساتیلألدویة البدیلة 
 بمعظم البلدان األخرى. األدویة البدیلة المحلیة مرتفعة مقارنةً 

یُطلب من المرضى دفع التكالیف الكاملة 
للمنتجات الصیدالنیّة المدرجة في قائمة 
الصرف الوطنیة ولیس ضمن قائمة صرف 

 لتأمین الصیدالني.الخطة الوطنیّة ل

إن استبعاد بعض األدویة المدرجة في قائمة الصرف الوطنیة من قائمة الصرف 
لخطة الوطنیّة للتأمین الصیدالني، ھو تدبیر للتحكم بالتكلفة الخاصة باالوطنیّة 

التكلفة نسبیًا عند توفر  المرتفعة المنتجات الصیدالنیةمصمم للحد من صرف 
خیارات بدیلة أخرى فعالة أقل تكلفة ضمن الفئة العالجیة، ولتجنب السداد 
بموجب خطة الوطنیّة للتأمین الصیدالني للمنتجات الصیدالنیة غیر الضروریة 

الخطة الوطنیّة  بموجب صرفالمن الناحیة الطبیّة. یمكن أن یؤدي تقیید قائمة 
نتجات الصیدالنیة المنخفضة التكلفة نسبیًا إلى تعزیز المبللتأمین الصیدالني 

لمنع أن والمنافسة بین المنتجات الصیدالنیة المختلفة ضمن نفس الفئة العالجیة. 
آثاًرا سلبیة مفرطة على الصحة وإعادة الصرف، یُسمح  ةیكون للسیاس

 باستثناءات عندما تكون مبررة طبیاً.

مج بموجب سیاسة السداد الخاصة ببرنا 
، عندما یتم وصف )NPPالمریض المحدد (

دواء بدیل، ال یمكن أن یكون المبلغ الذي 
فوتره الصیدلي إلى الخطة الوطنیّة للتأمین 
الصیدالني أكثر من تكلفة الدواء البدیل ذي 
التكلفة األقل القابل للتبدیل في قائمة الصرف 

 الوطنیة.

ة، إال أنھا تھدف إلى تعزیز في حین أن ھذه السیاسة قد تقید اختیار الصیدلی
تضمن السیاسة أال یدفع برنامج واألدویة البدیلة.  أسعار فيمنافسة أكثر فعالیة 

المریض المحدد أكثر من السعر األدنى للدواء البدیل القابل للتبدیل الوارد في 
 قائمة الصرف.

 تحلیل المنافسة المفّصل

 القیود المختارة لتقییم المنافسة المتعّمق المتطلبات التالیة:بناًء على التقییم األولي للمنافسة، تشمل 

لخطة الوطنیّة للتأمین الصیدالني، یجب أن توفّر الخاصة بالكي یتم إدراج األدویة البدیلة في النماذج الوطنیّة والنماذج  •
 یمھا الستبدالھا؛ التجاریة التي تم تصم ذات العالمةدویة األ الوفورات بالمقارنة معمن  %35ما ال یقل عن 

 أسعار المنتجات الصیدالنیة في قائمة الصرف الوطنیة. كلیتم نشر   •

، باإلضافة إلى االعتماد على القطاع الداخلي والخبرة من حیث اآلثار على المنافسة إلجراء تقییم مفصل لھذه القیود 
 االقتصادیة، قام موظفو الوزارة بما یلي:

 المنافسة الوطنیة؛ ھیئةبراء خارجیین والحصول على مشورة تحلیلیة ومدخالت من االستعانة بخبراء اقتصادیین وخ •

 الحصول على بیانات األسعار والكمیة الخاصة بالخطة الوطنیّة للتقییم الصیدالني؛ •

حول األسعار والكمیات المحلیة للمنتجات الصیدالنیّة التي تدفع ثمنھا خطط  األطراف الثالثةالحصول على بیانات  •
 األدویة األجنبیة المختارة؛ بعض دویة الخاصة وأموال الخاصة، وكذلك حول أسعاراأل

 مستویات التورید؛ كلالسعي للحصول على البیانات والمدخالت من االتحادات الصناعیة والمشاركین في القطاع على  •

 المرضى ذات الصلة؛  مجموعات التشاور مع المجموعات المھنیة ومع  •

 الدولیة ذات الصلة.مراجعة الخبرة  •

 االستنتاجات األساسّیة للتحلیل



 الدلیل التشغیلي لتقییم المنافسة
 

 2019منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة ©  4النسخة مجموعة أدوات تقییم المنافسة،  55

العدید من ھذه وفي ما یتعلق بالعدید من األدویة ذات العالمات التجاریة.  بین األدویة البدیلةیوجد مستوى عاٍل من المنافسة 
أو  8إلى عددھا صل یاألدویة، وخاصة األدویة ذات الحجم الكبیر، لھا نسخ ألدویة بدیلة متنوعة مدرجة في قائمة الصرف الوطنیة، 

 أكثر.

الخطة الوطنیّة للتأمین  یظھر فيعلى الرغم من وجود مستوى عاٍل من المنافسة للعدید من األدویة البدیلة، إال أّن ذلك ال 
السداد الخاص بالخطة الوطنیّة للتأمین وصرف ت البیانات الخاصة بأسعار قائمة الدالني وأسعار قائمة الصرف الوطنیة. وجدالصی

نسخ األدویة البدیلة الجدیدة من األدویة ذات العالمات التجاریة التي فقدت حمایة براءات كل الصیدالني التي تم الحصول علیھا ل
من سعر الدواء ذي العالمة التجاریة ذات الصلة، أو  %65الخمس الماضیة، أن ھذه األسعار تساوي االختراع على مدى السنوات 

من سعر األدویة ذات  %61یبلغ متوسط األسعار بشكل عام والحد األقصى المضاف المسموح بھ بموجب التشریعات الصیدالنیة. 
 والتطورات السابقة في األسعار. العالمة التجاریة المطابقة، وھو ما یعكس على األرجح التغیرات

الخطة الوطنیّة للتأمین الصیدالني، فإن الطریقة الرئیسیة أو في صرف القائمة أدنى أسعار في بدالً من التنافس من خالل تقدیم  
في قائمة الصرف  التي یتنافس من خاللھا موردو األدویة البدیلة ھي تقدیم حسومات للصیدلیات. یدرج موردو األدویة البدیلة منتجاتھم

الوطنیة بأقصى سعر مسموح بھ ویستخدمون ھذا السعر الذي یتم إرسال فاتورة بھ إلى الصیدلیات. تقوم الصیدلیات بدورھا بإصدار 
 الدواء ذينسخ البدیلة من نفس الفاتورة للخطة الوطنیّة للتأمین الصیدالني والدافعین الخاصین بناًء على السعر المفوتر. نظًرا لكون 

یتنافس موردو األدویة البدیلة على تخزینھا في والعالمة التجاریة قابلة للتبدیل، فإن الصیدلیات تحتاج فقط إلى تخزین واحد أو اثنین. 
 الصیدلیات من خالل تقدیم حسومات لھم خارج الفاتورة.

مین الصیدالني وقائمة الصرف الوطنیة الخطة الوطنیّة للتأ ممارسات یعكس ھذا الشكل من المنافسة ھیكل الحوافز الذي أنشأتھ
ألدویة البدیلة. تملك الشركات المصنعة لألدویة البدیلة حوافز ضئیلة أو معدومة إلدراج األدویة البدیلة في قائمة الصرف الوطنیة أو ل

 .اتسمح بھ التشریعتفواتیر الصیدلیات بأسعار أقل من الحد األقصى الذي 

على  ھ یتعینمؤقتة أو صغیرة على الرغم من أن تنافسیةصرف، في أحسن األحوال، میزة قائمة  أقل من توفیر سعر یقدم 
. نظًرا لنشر السعر األقل في قائمة الصرف الوطنیة، لدى المنافسین الفرصة لمطابقتھ األقا سعًرا لدواء البدیلاالصیدلیات صرف 

، یواجھ یاتومن ثم الحجم المحتمل لخصومات الصیدل بسرعة. عالوة على ذلك، فإن المورد الذي یخفض أسعار قائمة الصرف،
 منتجاتھ أو تقلیصھا. شراءاحتمال رد الصیدلیات من خالل عدم رغبتھم في 

 كم كبیر من المعلومات السریة الخاصة بالصیدلیاتالقطاع العام ممكنًا حیث سیتطلب  خصوماتلم یكن التقدیر الدقیق لحجم 
سعر  من %55بنحو فقد اعترف الموردون الذین تم االتصال بھم بتقدیم خصومات تقدر وسطیًا  األدویة البدیلة. مع ذلك، وموردي

من خالل مقارنة األسعار المحلیة لألدویة البدیلة ذات الحجم  الخصوماتیتم دعم ھذا المستوى من و. الصرفقائمة  األدویة البدیلة في
وبسبب وفر أسعاًرا تنافسیة لألدویة البدیلة. تت حیثمتخذتین أساًسا للمقارنة  من أسعارھا في دولتین %35الكبیر التي تمثل أكثر من 

ھذه المنتجات، لدیھا العدید من الموردین وتخضع لمنافسة شدیدة. ووجدت المقارنة أن األسعار األجنبیة، وسطیًا، أقل الحجم الكبیر ل
 .%60من سعر قائمة الصرف المحلي بنسبة تتجاوز 

توفر حافًزا قویًا للصیدلیات لصرفھا بدالً من  الخصوماتعلى الرغم من أن األدویة البدیلة تولد رسوم صرف أقل، فإن  
 الصرف إلى حجم الحوافز في الجدول التالي باستخدام ھامش الربح لسعر وتتم اإلشارةاألدویة ذات العالمات التجاریة األكثر تكلفة. 

دوالًرا أمریكیًا، وسعر دواء  40 بقیمةعالمة اجاریة ذواء ذي وصفة تمثیلي ل وسعر ،%15 والبالغالحالي المسموح بھ للصیدلیات 
 ھو ھذا المبلغ. %55تبلغ نسبتھ  من الخصوماتالعالمة التجاریة وسعر تنافسي صافي  الدواء ذي من سعر %61بدیل یساوي 

 دوالر أمریكي. 4ة التي تبلغ باإلضافة إلى رسوم الصرف الثابت

 والمنتجات البدیلةتجاریة العالمات ذات الصرف المنتجات من عائدات الصیدلیة 

 الدواء البدیل العالمة التجاریة الفئة
 د.أ. 24.40 د.أ. 40.00 السعر:

 د.أ. 4.00 د.أ. 4.00 رسم الصرف
 د.أ. 3.66 د.أ. 6.00 ھامش الربح

 د.أ. 13.42 د.أ. 0.00 الخصم
 د.أ. 21.08 د.أ. 10.00 للصیدلیة الصافي عائدال

كان لھذا اإلطار التنافسي آثار مھمة غیر مباشرة على قطاع الصیدلة. كما وفرت العائدات المرتفعة لألدویة البدیلة حافًزا 
مزید من الصیدلیات. في حین أن كان لذلك بعض الفوائد غیر المباشرة، مثل الوصول األفضل إلى الصیدلیات بسبب مسافات دخول الل

جریت تشیر دراسة اقتصادیة قیاسیة أُ وأدى أیًضا إلى نشوء قطاع صیدالني غیر فعال.  فقداألقصر وساعات العمل األطول،  االنتقال
ت، بما في ذلك التكالیف الثابتة والمتغیرة، إلى أنھا تنخفض بشكل كبیر مع إجمالي عدد الوصفات لقسم متوسط تكالیف صرف الصیدلیا
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 تحتاج صیدلیة متوسطة التكلفةالدوالر أمریكي أو أقل، من المقدر أن  10للحصول على تكالیف صرف مقدرة بقیمة والطبیة المعبأة. 
 42,000مقابل، إن متوسط رسوم الصرف المقدرة للصیدلیة التي تمأل وصفة طبیة سنویًا. في ال 75,000إلى صرف ما یزید عن 

 دوالًرا أمریكیًا. 14.50 تبلغ حواليمتوسط القطاع الحالي، أي وصفة طبیة سنوًیا، 
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 5الفصل 
 الخیاراتتحدید 

 الھدفسمح لصانع السیاسات بتحقیق یي ذتھدف مراجعة تقییم المنافسة إلى تحدید خیار السیاسات ال
في بعض األحیان، قد یكون المرشح المناسب ھو السیاسة قید المراجعة،  المعني بحد أدنى من التشویھ للمنافسة.

من  ھأن المراجعة، إذا أظھرت قائمة بالتالي استخدامھا.لكن في حاالت أخرى، ثمة خیارات بدیلة أقل تقییدًا یمكن 
المحتمل أن تشوه السیاسة قید المراجعة المنافسة، فینبغي النظر في إمكانیة استخدام تدابیر أخرى أقل تشویًھا 

 تقدیر آثار كل خیارمع السیاسات التي تحقق الغایة،  كلتحدید  على ھذه الممارسة وتنطوينفسھ.  الھدفلتحقیق 
یقدم ھذا الفصل توجیھات حول كیفیة تحدید الخیارات وفائدة. أكبر واختیار الخیار الذي سیحقق  على المنافسة

 المعني. الھدفالبدیلة األقل تقییدًا لتحقیق 

إن تحدید الخیارات البدیلة األقل تقییدًا لسیاسة معینة ھو ممارسة خاصة بالحقائق تتطلب فھماً جیداً لتلك 
  عن خبرة كبیرة في المجال.السیاسة، فضالً 

 . تحدید ھدف السیاسات1

تتمثل الخطوة األولى في تحدید الغرض من السیاسة بوضوح. إذا كانت السیاسة تھدف إلى معالجة أوجھ 
القصور في السوق، فیجب تقدیم وصف واضح ألوجھ القصور في السوق، إضافةً إلى اآللیة التي تعتزم السیاسة 

جوانب قصور السوق أو التقلیل منھا. وھذا یعني أنھ من الضروري تحدید الھدف النھائي،  من خاللھا تسویة حدة
إلى تحقیقھ. من المھم أیًضا فھم البیئة التنظیمیة الشاملة.  النظري تھدف السیاسة قید ذوكذلك الناتج الملموس ال

نفسھا، أو في تشریعات ذات  یمكن العثور على الغرض من السیاسة في بعض األحیان في الالئحة التنظیمیّة
 .اعندما تم سنھ اتمستوى أعلى، أو في المناقشات التشریعیة أو في المستندات الداعمة للتشریع

 .7ال یتم وضع العدید من السیاسات بسبب أوجھ القصور في السوق بل ألسباب اجتماعیة أو ألسباب أخرى
، فمن المھم تحدید أي روابط قد تكون موجودة الھدف إذا كانت ھناك سیاسات أخرى تعمل في القطاع وتعالج نفس

 یجب أن تؤخذ ھذه في االعتبار عند وضع خیارات بدیلة.وبینھا وبین السیاسة المعنیة. 

غالبًا ما یكون للسیاسات التي تقید المنافسة مصالح تجاریة وسیاسیة قویة تدعمھا. قد تسعى الشركات  
خدام العملیة التنظیمیة لحمایة نفسھا من المنافسة الشدیدة. یتم بذل ھذه الجھود ما إلى است قطاعالتي تعمل حالیًا في 

                                                      
في القطاع المصرفي، على سبیل المثال، إن ضمان السالمة بشكل عام وسالمة المصارف، ومنع عدم    7

لى مستوى النظام، ھو ھدف تنظیمي ال ینشأ عن جوانب قصور السوق التي یتم تصورھا االستقرار ع
 تقلیدیًا.
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من المھم مراعاة أھمیة مصالح الشركات القائمة وألنھا قد تؤدي إلى خسارة أرباًحا بوجود المزید من المنافسة. 
 عند السعي لفھم أسباب وجود اللوائح التنظیمیة المضادة للمنافسة.

السعي لتحقیقھا، یمكن أن تكون المسألة الرئیسیة  التنظیمیةالتي یتعین على اللوائح  افاألھدعند تحدید 
 الھدفھي ضمان عدم تحدیدھا بطریقة تستبعد بشكل غیر ضروري النُھج التي تفرض قیودًا أقل لتحقیق نفس 

خدامھ في تحقیق غایة المحددة مسبقًا النھج الذي سیتم است األھدافاألساسّي. یمكن أن یحدث ھذا عندما تحدد 
 أساسیّة بدالً من السماح بالنظر في مجموعة كاملة من الخیارات.

على سبیل المثال، قد تأتي مادة ملوثة مثل ثاني أكسید الكبریت من مصادر متعددة. قد تحقق السیاسات 
 خفضالمنشود المتمثل في  الھدفالتي تھدف إلى الحد من الملوثات من خالل تنظیم الناتج من كل مصدر 

الملوثات بشكل عام، لكن في نفس الوقت قد تستبعد النُھج التي تسمح باستخدام األسواق والمنافسة لتلبیة أكثر 
 .للھدف العام الكامنفعالیة 

 لتراخیص المتعلّقة بالتلوث. سوق ا32اإلطار  

تتمثل إحدى الطرق لتقلیل نواتج ثاني أكسید الكبریت من المصانع في وضع حدود لإلنتاج من كل مصدر. مع ذلك، عندما 
المصادر، فإن تحدید ھدف خفض إجمالي للملوثات قد  كلتقلیل الكمیة اإلجمالیة للملوثات من  ھولسیاسة العامة الھدف الكامل لكون ی

لصلة بالتلوث، مع مخصصات تتعلق بالمواد الملوثة القابلة للتداول. قد یوفر تداول االنبعاثات، أو یسمح بإنشاء سوق للتراخیص ذات ا
 تحدید سعر للحق في انبعاث الملوث ذي الصلة، وسیلة لتحقیق الھدف العام من قبل أولئك القادرین على تقلیل انبعاثاتھم بأقل تكلفة.

 2011 ةاالقتصادیمنظمة التعاون والتنمیة © : المصدر

 التنظیمیّة التي تولد مشكالت تتعلّق بالمنافسة  المحددة من الالئحة عناصرالتحدید  .2

 ذاالمنافسة التي تسببھا السیاسة قید الدراسة وما إ أو مشاكل تتمثل الخطوة التالیة في تحدید طبیعة مشكلة 
ومن الضروري أیًضا تحدید  .المراجعةیمكن القیام بذلك باللجوء إلى قائمة و. الھدفكانت ضروریة لتحقیق 

المنافسة. والسؤال الذي یجب طرحھ ھو ما في ما یتعلق بالعناصر أو األحكام المحددة للسیاسة التي تولد مشاكل 
أو ما إذا كان یمكن تعدیلھا لتقلیل أثرھا السلبي  الھدفإذا كانت ھذه العناصر أو األحكام ضروریة للغایة لتحقیق 

مثل  الھدفتتیح ھذه العملیة وضع مجموعة من الخیارات البدیلة التي تحقق نفس وعلى المنافسة أو إزالتھ. 
 السیاسة المعنیة، وال تسبب أبدًا تشوھات أو تسبب تشوھات أقل للمنافسة.

 رمةاللوائح التنظیمیّة المفّصلة والصا. 33اإلطار 

ن. تتمثل إحدى طرق توفیر میزة أكثر من غیرھمأو مجموعة من المنافسین  تجاریًایمكن أن تفضل اللوائح التنظیمیّة نموذًجا 
 لبعض الالعبین في السوق في تحدید طریقة دقیقة لتقدیم خدمة أو سلعة.

مثل النرویج، بواسطة عداد تاكسي بناًء على معاییر محددة  الوالیات القضائیةعلى سبیل المثال، یتم تحدید األسعار في بعض 
وخدمات النقل مشاركة الركوب ) من قبل خدمات الGPSعلى نظام تحدید المواقع العالمي ( المعتمدینتسجیل الو القیاسمسبقًا. ال یُقبل 

 .المستعان

، الحصول على أسعار مرنة، مع الفصل بین 2014في إیطالیا، أتاح تحریر خدمات النقل بالحافالت لمسافات طویلة في عام  
یجب على صاحب  ھ، نص مرسوم على أن2016صاحب الموافقة ومقدم الخدمة ما أتاح نماذج تجاریّة مختلفة. مع ذلك، في عام 

التي دخلت السوق بعد  لشركات الجدیدةالتجاریة لنماذج الالتنظیمیّة الجدیدة متوافقةً مع  الالئحةالموافقة توفیر خدمة النقل. لم تكن ھذه 
 .2014تحریره عام 
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القیام "بمناقشة ھادفة" بین  یجبعندما یشتري المستھلكون منتجات استثماریة مالیة،  ھأشار مكتب المنافسة الكندي إلى أن 
تطلبھا تالتي قد یكون الحصول على المعلومات الضروریة والبائع والمشتري تفضل شبكات الفروع التقلیدیة أو المزودین المحلیین. 

 مستشاري الروبوتات.والتأثیر التنافسي لحقوق الملكیّة وإجراء "مناقشة ھادفة" أمًرا صعبًا في بیئة رقمیّة، ما قد یعیق النمو  قوانین

)، یُسمح لوكالء السفر عبر اإلنترنت فقط بتقدیم بعض الخدمات التي 5( 4المادة.  393/1976في الیونان، وفقًا للقانون رقم 
في فرنسا، یُسمح للصیدلیات عبر اإلنترنت ببیع فقط "أدویة . و2014عام  ھذا الحظر فيتم رفع و. التقلیدیین مھا وكالء السفریقد

 األدویة التي ال تستلزم وصفة طبیة. كل" ال تشمل مخزنیة

 فرضتتقلیدیة. عطى الخدمات المقدمة عبر اإلنترنت معاملة خاصة مقارنة بالخدمات الفي بعض الحاالت األخرى، تُ 
خدمات المطاعم المنزلیة تسلیم ، 2018أكتوبر تشرین األول/ اعتباًرا من ا، في مجلس الشیوخ اإلیطالي للموافقة علیھاتالتشریع

 ودفعھا (مسبقاً) فقط عبر المنصات اإللكترونیّة.

 
 

 السوق وتحدید نتیجتھ وتحدید البدائل أوجھ قصورفھم . 34اإلطار 

بالتجزئة عن حظر بیع األدویة الموصوفة وغیر الموصوفة  المنتجات الصیدالنیةببیع  ةالخاص للتشریعاتتكشف مراجعة 
 .للمنافسة یًھأ، وفقًا لقائمة المراجعة، تشوتشكل قیودًا على طبیعة بائعي ھذه المنتجات، والتي اتالتشریع ھذهوتفرض  .على اإلنترنت

یمتلك الصیادلة  .قد یفتقر إلیھا المستھلكون، لیتم اختیارھا واستخدامھا بشكل صحیحوغالبًا ما تتطلب األدویة معرفة محدّدة، 
حول كیفیة استھالك  المشورةإن مطالبة الصیدلي بإسداء . ھذه المعرفة )الذین یمكنھم في بعض البلدان وصف األدویة مثل األطباء(

ھذه  وتظھر .أحد وسائل ضمان االستھالك اآلمن لألدویة المستخدمین ألدویة معینة والتحقق من أن الدواء ضروري وفعّال ھو
ومن ھنا الحاجة  .االعتبارات ضرورة إسداء المشورة المتخصصة للمستخدم عند بیع مثل ھذا الدواء وذلك من أجل حمایة المستھلكین

  .المسموح لھ ببیعھا من إلى لوائح تنظیمیة تحدّد
على سبیل المثال، یتم بیع العدید من أدویة  .بشأن موعد وكیفیة استھالكھااألدویة مشورة متخصصة  كلال تتطلب  مع ذلك،

في الواقع، یمكن بیع األدویة  .من دون وصفة طبیة في العدید من البلدان )مثل األسبرین والباراسیتامول األسیتامینوفین(تخفیف األلم 
األدویة عبر  كلیشیر ذلك أن حظر بیع  .الخالیة من الصیادلة غیر الموصوفة في العدید من البلدان أیًضا في محالت البیع بالتجزئة

دون تعریض سالمة مستخدمیھا من إذ یمكن بیع فئة من األدویة عبر اإلنترنت  .اإلنترنت یفرض قیودًا غیر ضروریة على المنافسة
  .للخطر

ز اتّصال ثنائي االتجاه یتفاعل من جھا ھو فإن اإلنترنتالتقلیدیة،  الصیدلیاتاصفات  منضدة على غرارعالوة على ذلك، 
عن طریق التسوق في صیدلیة على اإلنترنت  وقت وتكالیف التنقلأو المرضى تجنّب  الزبائنقد یفضل بعض  والزبون.خاللھ الصیدلي 

  .أنھ یمكنھم الحصول أدویة أقل سعًرا ھناك ببساطة یجدون قدأو 
بیع األدویة عبر اإلنترنت ضروریة لتحقیق ھدف حمایة صّحة حظر تي ات التومن ھنا، ال تبدو بعض عناصر التشریع

قید النظر أیًضا، یجب  البلدلجمیع األدویة غیر الموصوفة خارج الصیدلیة في  الفعليتّم حظر البیع  ذاع ذلك، إم .وسالمة المستھلكین
البیع  قنوات بشأن دور الصیدلي في كل منلبیع عبر اإلنترنت والبیع التقلیدي في تنسیق السیاسات بشأن اأن تنظر جھود اإلصالح 

  .عبر اإلنترنت والبیع التقلیدي

 ةالحالي ات، فإن الھدف من التشریعحتى من دون وصفة ما یتعلق باألدویة الموصوفة واألدویة التي تتطلب مشورة محددة في
األدویة إلى إشراف الصیادلة حالً مناسبًا ال یبدو إخضاع بیع ھذه  .المختصین األشخاصھو ضمان تقدیم المشورة المناسبة من قبل 

في الواقع،  .عن بُعد ضروریًا لتحقیق ھدف السیاسة ولیسمع ذلك، ال یبدو االلتزام بأداء ھذه الخدمة بشكل فعلي  .بدائل ملموسة لھ
مكتوبة  مشورةویقدم  تسمح بعض البلدان ببیع ھذه األنواع من األدویة عبر اإلنترنت بشرط أن یشرف صیدلي داخلي على البیع

تفرض بلدان أخرى التزام بجمع األدویة الموصوفة في الصیدلیات التقلیدیة، حیث و .ویتحقق من صالحیة الوصفة الطبیة عند الحاجة
یة مرة أخرى، توفّر ھذه االعتبارات واألمثلة الدول .یمكن للصیدلي تقدیم المشورة بشأن استخدامھا ویمكنھ التحقق من الوصفة الطبیة

 .بدائل للتشریعات الحالیة التي تتجنب القیود التنافسیة لوضععناصر إضافیة 

 الفنیةالخبرة  .3

 الفنیةتختلف أنواع الخبرة  .للموضوع الذي یتم تنظیمھ الفنیةقد تعتمد البدائل المجدیة على المیزات 
الوزارة أو الھیئة الحكومیة المشرفة  في الفنیةالخبرة  تكونقد  .اللوائح باختالف اللوائح قید النظر لوضعالالزمة 

قد تتوفّر  .لصالح النظام التنظیمي الحالي منحازة ھذه الخبرة في بعض األحیان وقد تكون .على اللوائح التنظیمیة
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عندما یظھر انحیاز  البلدالبدیلة خارج الوزارة، على سبیل المثال في األوساط األكادیمیة أو خارج  الفنیةالخبرة 
 تكون منحازةذات الصلة أیًضا، غیر أنّھا قد  بالخبرةالشركات  تتمتعقد و. ء المحلیین في اتجاه أو آخرللخبرا

قد تتمكن الشركات الجدیدة المحتملة التي تواجھ صعوبة في البدء بسبب و التنظیمیة التي تحمیھا.لصالح اللوائح 
 .من الشركات القائمة اللوائح من اإلشارة إلى القیود التنافسیة بطریقة أقل تحیًزا

ومجموعات المصالح المتأثرة في مرحلة  الفنیینالخبراء  علىالنتائج المحتملة بشكل مفید  عرضیمكن 
التوّصل قد یجنّب منح الخبراء واألطراف المھتمة فرصة لتقدیم التعلیقات  إن .النھائي للتوصیة التحدیدمبكرة، قبل 

ویضمن ذلك أیًضا إجراء مشاورات بشأن اإلصالح قبل نّصھ في  .إلى االستنتاجات المبنیة على سوء الفھم
غالبًا ما یكون التفاعل وجًھا لوجھ ومین طلب تعلیقات كتابیة أو من خالل االجتماعات؛ ◌ّ یمكن للمقيو .القانون

 .مثمًرا للغایة

على المعلومات المرتجعة األكثر فائدة من الخبراء، یمكنھم تقدیم ورشة عمل قصیرة  لكي یحصل المقیّمون
في بعض األحیان، سیتمكن الخبراء بعد ذلك من تحدید القیود  .تقییم المنافسة وقائمة المراجعة للخبراء حول

  .المفروضة على المنافسة والتي یصعب على غیر الخبراء استخراجھا من اللوائح ذات الصلة

 الخبرة المتنّوعة  .35اإلطار 

كانت الالئحة على سبیل المثال، إذا  .على مجموعة متنوعة من الخبراء الالئحة التنظیمیةغالبًا ما تشتمل الخبرة المطلوبة لتقییم 
 قیّمة.الخبرة في مجال القطران والمخاطر البیئیة وعوامل اإلزعاج  فستكونبالتأثیرات البیئیة لمصانع األسفلت،  التنظیمیة تتعلق

 فھم البیئة التنظیمیة األوسع .4

ا مراعاة  التنظیمیة قید النظر فحسب، بل شبكة اللوائح  الالئحة التنظیمیوعند النظر في البدائل، لیس مھم�
 .البدائل وضعالسوق المعني، من أجل  العامة التي تؤثّر علىالتنظیمیة ذات الصلة، بما في ذلك اللوائح 

 البیئة التنظیمیة لبیع المعینات السمعیة .36اإلطار 

قدّمت الھیئة  .المعینات السمعیة كأجھزة طبیة )إدارة الغذاء والدواء(في الوالیات المتحدة، تصنف الھیئة التنظیمیة الصحیة 
بعد رؤیة طبیب أو أن یوقع المرضى نموذًجا  )أخصائیي السمعیات( قاعدة تتطلب بیع المعینات السمعیة من قبل ممارسین مؤھلین

السمع رابطات مھنیة حكومیة مع قواعد خاصة  أخصائیویمتلك  .بأنّھم یخاطرون بعدم اتباع توصیات إدارة الغذاء والدواء لالقرار
بینما یرى البعض أن السوق یقدم منتجات  .والتأھیلتتبع وزارة التعلیم األمریكیة بدورھا قواعد محددة للتدریب و. للعضویة والممارسة

المحیط، لن یؤدي  ظیمیةاللوائح التنواحدة، من دون مراعاة شبكة  تنظیمیة باھظة الثمن نتیجة افتقاره إلى المنافسة، فإن تغییر الئحة
األخرى القائمة أو أن تطلب تغییر اللوائح  التنظیمیة یجب أن تأخذ البدائل في االعتبار اللوائح .النتائج المرجوة تحقیق بالضرورة إلى

كما ھو مبیّن، تتجّسد ھذه الحالة بشكل خاص عندما یجب أخذ قوانین ولوائح الوالیات القضائیة المتداخلة  .األخرى أیًضاالتنظیمیة 
 .االعتبارالمتعددة في 

 المتغیرة األسواقأو  األعمالفھم بیئة  .5

اقتراح خیارات بدیلة، من المھم مراعاة تبدّل ظروف العمل منذ آخر تطبیق عند تقییم الئحة مقترحة أو 
یمكن النظر في ضرورة . وأولیة تنظیمیة یمكن إعادة تقییم أي الئحةفإذا تغیرت ظروف السوق،  .للسیاسات

  .تماًما التنظیمیةإزالة الالئحة الحالیة أو  الالئحة التنظیمیّةتنظیمیّة أكثر تقییدًا، أو الحفاظ على  الئحةوجود 



 الدلیل التشغیلي لتقییم المنافسة
 

 2019منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة ©  4النسخة مجموعة أدوات تقییم المنافسة،  61

یمكن أن  .تغییر یمكن أن یبدّل ظروف السوق في بعض األحیان بشكل جذري عبارة عن الرقمنة ھيإن 
 لالئحةتبدأ عملیة المراجعة في ضوء الرقمنة بسؤال عن إذا ما كان الخلل في السوق الذي یبّرر األساس المنطقي 

 :عملیة المراجعة من خالل األسئلة التالیة تتابعأن  وعندھا، یمكن بحد ذاتھ. التنظیمیّة قد تغیّر

ھل ما زالت مجموعة االستجابات التنظیمیة المحتملة للخلل في السوق ھي نفسھا، أم غیّرت الرقمنة • 
 خیارات االستجابة؟

 ؟ بدون مبررجیبة للخلل الحالي في السوق الحالیة المنافسة تھل تقیّد اللوائح الحالیة المس• 

من قبل الھیكل التنظیمي أو تّم منحھا مزایا أو  بدون مبرربعاد المنتجات والخدمات الجدیدة ھل تّم است• 
 ؟غیر مبررةعیوب 

من دون ما ھي الخیارات الموجودة لضمان عدم استبعاد المنتجات والخدمات ونماذج األعمال الجدیدة • 
 ؟ غیر مبررةأو إعطائھا مزایا  مبرر

 الخاصة بسیارات األجرة اللوائح التنظیمیة .38اإلطار 

سیارات األجرة إلى معالجة الخلل في السوق بسبب التنظیمیة ل لوائحالوتھدف  .إّن قطاع خدمات سیارات األجرة منظم بشدة
  .عدم تناسق المعلومات بین السائق والراكب والعوامل الخارجیة السلبیة مثل التلوث واالزدحام

ھذه اللوائح  یؤدي إلى التشكیك فيجدیدة الخدمات الرقمیة المع ذلك، فإن رقمنة خدمات سیارات األجرة وظھور مزودي 
على سبیل المثال، یجعل التوسع في خدمات رسم الخرائط عبر اإلنترنت اختبار المعرفة الجغرافیة للسائق، والذي یعتبر  التنظیمیة.

 .بفرض استخدام خدمات خرائط موثوقة الشرطویمكن استبدال ھذا  .لكة المتحدة، أمًرا قابًال للنقاشفي المم السوق شرًطا مھًما لدخول

أیًضا،  .تبدو آلیات السمعة أداة مفیدة لتحقیق معاییر جودة معینة. وتعمل الحلول الرقمیة أیًضا على توسیع الخیارات التنظیمیة
طبیقات األجھزة المحمولة، مثل أزرار الذعر ومشاركة معلومات الركوب، في ضمان تالتي توفرھا قد یساعد المستقبل الجدید للسالمة 

 .یمكن استخدام ھذه المیزات والبیانات التي یجمعھا مقدمو الخدمات الرقمیة لتحسین التنظیم الحالي. وسالمة الركاب

 OECD (2018): المصدر

 

 الخصومات على أسعار التجزئة للكتب .39اإلطار 

بالحد األقصى السماح  ویتمثل أحد األمثلة في .الدول الخصومات التي یمكن تقدیمھا من سعر التجزئة للكتبتنظم بعض 
الحد من قیمة وأنواع  ویتمثل مثال آخر في المحدد من قبل الناشرین.یمكن لبائعي الكتب توفیرھا من سعر التجزئة التي خصومات لل
  .الكتب والتي یقدمھا بائع "الھدایا المجانیة"

ن من سعر التجزئة ضمن نطاق خصم معیّ  اسعار الكتب تلزم المكتبات ببیع كتبھلـأ تنظیمیة، تبنت كوریا الئحة 2003في عام 
من  %10الصادرة عن وزارة الثقافة، وصلت التخفیضات في أسعار الكتب إلى  الالئحة التنظیمیةوبموجب . المحدد من قبل الناشرین

ھیئة التي تدیرھا  المجانیة الھدایااإلبالغ عن ماح أیًضا بالھدایا المجانیة اإلضافیة، بموجب إرشادات بشأن تم السو. سعر القائمة
سمحت اإلرشادات لجمیع تجار التجزئة بالخصم بشكل غیر مباشر من خالل ). و (KFTC)لجنة التجارة العادلة في كوریا(المنافسة 

یجمع بین  %19 یبلغ أقصى بخصم االمكتبات بیع كتبھ لكللذلك، یمكن . من إنفاق العمیل %10منح ھدایا مجانیة بلغت قیمتھا أقل من 
  .التخفیضات المباشرة وغیر المباشرة
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من أجل تسھیل أنشطة التسویق  المجانیة، قررت لجنة التجارة العادلة في كوریا إلغاء إرشاداتھا بشأن الھدایا 2009في عام 
 الثقافة، اقترحت وزارة اإلرشاداتبعد إلغاء  المنتجات أو الخدمات.اإلبداعي لبائعي التجزئة ومنح المستھلكین المزید من خیارات 

 المكاسب" كل من السعر العادي، مع مراعاة %10النشر بحیث یمكن بیع المنشورات الدوریة بخصم  قطاعقانون ترویج لتعدیل 
أي أن التعدیل المقترح سیؤدي إلى تخفیض حاد في  ،مثل نقاط األمیال وقسائم الخصم، إلى جانب الخصومات المباشرة "االقتصادیة

  %.10إلى  %19معدالت الخصم القصوى من 

المكاسب االقتصادیة في نطاق خصومات  كلعندما فحصت لجنة التجارة العادلة في كوریا الالئحة المقترحة، وجدت أن إدراج 
قد یقید بشكل كبیر استراتیجیات التسویق لتجار التجزئة بسبب القیود التي تّم وضعھا مسبقًا على الخصومات المباشرة بنسبة  الكتب

 .من سعر التجزئة 10%

تكار في الخدمات من خالل استخدام المقترحة من حوافز المنافسة النشطة لتحقیق االب الالئحة التنظیمیةیمكن أن تقلل كذلك، 
  .طرق مختلفة لتقدیم الخصومات

في نھایة المطاف، سحبت وزارة الثقافة تعدیلھا المقترح على مرسوم اإلنفاذ بعد اقتراح لجنة التجارة العادلة بضرورة الحفاظ 
دیم خصومات مباشرة وغیر مباشرة للكتب الكتب تق يائعبلذا، ما زال بوسع  .على نطاق الخصومات عند المستوى الحالي على األقل

 .المحدد من قبل الناشرینمن سعر التجزئة  %19تبلغ بحد أقصى 

 البدائل وضعتقنیات  .6

الذي یسمح بتحقیق الھدف المعني بأقل تشویھ  ةتھدف مراجعة تقییم المنافسة إلى تحدید خیار السیاس
إلى تشویھ  السیاسة قید الدراسة من المرجح أن تؤديأن  المراجعةلذلك، إذا أظھرت قائمة  .ممكن للمنافسة

 األخرى ویشمل ذلك تحدید نھج السیاسات الممكنة .لمنافسة، یقتضي تحدید طریقة أقل تشویًھا تحقّق الھدف نفسھا
األقل تشویًھا للمنافسة لتحقیق الھدف، والنظر في السبل الممكنة إلعادة تصمیم التدبیر المقترح لتقلیل أثره على 

كما أّن تحدید البدائل المجدیة لسیاسة معینة ھو ممارسة  مع ذلك. المنافسة واالستمرار في تحقیق ھدف السیاسة
 .في القطاع لتلك السیاسة، فضالً عن خبرة بارزة ً◌اجید ً◌اترتبط بوقائع محدّدة وتتطلّب في كثیر من األحیان فھم

البدائل، بشرط أن تتشابھ  وضعالقضائیة األخرى في بعض األحیان في  الوالیاتقد تساھم تجربة 
التشاور مع أصحاب المصلحة المعنیین اقتراحات مثیرة لالھتمام، إذ لدیھم معرفة جیدة  یوفّروبالمثل، . الظروف

ء الشركات في ھذه المرحلة، قد توفّر آرا. التي یمكن تنفیذھا وتلك التي ال یمكن تنفیذھابالقطاعات والبدائل 
 .التنظیمیّة الحالیّة، مدخالت قیّمة الالئحةدخول السوق بسبب  تكون غیر قادرة علىالجدیدة المحتملة، التي قد 
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 البترولالتنظیمیة الخاصة ب المقارنة الدولیة للوائح 40اإلطار 

التي تم  أحد مشكالت المنافسة المحتملة تمثلالمنافسة في قطاع البترول في أحد البلدان،  المحتملة على لقیودلفي مراجعة 
كجزء من تقییم  .عن معلومات سریة اإلفصاحمتطلبات اإلبالغ عن احتیاطیات النفط في حاالت الطوارئ والتي قد تتطلب  تحدیدھا في

  .طلبات مماثلةمت كانت تتضمنذات الصلة في البلدان المقارنة لتحدید ما إذا  الالئحة التنظیمیةھذه المتطلبات، تمت مراجعة 

، تم التركیز على دول االتحاد األوروبي األخرى ذات كبلدان متخذة أساًسا للمقارنةمن أجل تحدید البلدان التي یجب استخدامھا 
تم یالدول التي  تخضع وقد كفل التركیز على دول االتحاد األوروبي األخرى أن .النھج المماثلة لتلبیة متطلبات احتیاطیات الطوارئ

 ،تستوفي داخل االتحاد األوروبي، تم التركیز على البلدان التي .ر فیھا أیًضا لكافّة تشریعات ولوائح االتحاد األوروبي ذات الصلةالنظ
لحفاظ على باموردي المنتجات البترولیة إلزام غرار الدولة المعنیة، متطلبات تخزین البترول في حاالت الطوارئ من خالل  على

  .االحتیاطیات الكافیة

وكالة الطاقة الدولیة حول احتیاطیات وسیاسات البترول في حاالت الطوارئ كنقطة انطالق  واستبیانات تم استخدام تقاریر
بدالً من  .المحددة اإلبالغذات الصلة، لكنھا لم تقدم التفاصیل الكافیة حول متطلبات  التنظیمیو لتحدید السیاسات والتشریعات واللوائح

ذات الصلة لكل من البلدان  التنظیمیة یجب تحدید ومراجعة المبادئ التوجیھیة واللوائحكان ذلك، للحصول على المعلومات المطلوبة، 
  المتخذة أساًسا للمقارنة.

الحواجز اللغویة  بد من التغلب على ، كان الالتنظیمیةھذه المبادئ التوجیھیة واللوائح  للنطاق الوطني الذي تكتسبھلكن نظًرا 
نظًرا للقیود المفروضة على ھذه . ووتّم تحقیق ذلك باستخدام الخدمات العاّمة لترجمة النصوص المتاحة عبر اإلنترنت .خالل مقارنتھا

 .تأّكد من التفاصیل األساسیةلالخدمات واالختالفات بینھا، تم استخدام أكثر من وسیلة واحدة ل

تدابیر أقل تقییدًا متاحة بدالً من اإلجراءات األكثر تقییدًا في عدٍد كبیٍر من  مع ذلك، توضح األمثلة التالیة
 .الحاالت

 استخدام الحوافز االقتصادیة بدالً من اللوائح التنظیمیة للتعامل مع التأثیرات الخارجیة .6.1

المتعلقة بالسالمة أو غیرھا إّن التأثیرات الخارجیة ھي التكالیف أو الفوائد البیئیة أو االقتصادیة أو الصحیة أو 
، فمن المرجح أال ینظر الشاري وبالتالي .في سعره أو تكالیفھ تنعكسن المنتج والتي ال ممن التكالیف أو الفوائد الناتجة 

ألن  مفرطًاعرضھ  فسیكونإذا ولّد المنتج أو النشاط تكالیف خارجیة،  بالشكل المناسب. لتأثیرات الخارجیةفي ا
نظًرا  عرضھ ناقًصا فسیكونإذا ولّد المنتج فوائد خارجیة، و .الكاملة ال تنعكس في سعره أو عائده في السوقتكالیفھ 

  .ألن الفوائد الكاملة التي یوفرھا ال تنعكس في سعره أو عائده في السوق

ة المنتجات أو األنشطالخاصة بخصائص التنظیمیة للكمیة المعروضة أو السعر أو  الئحةعتبر وضع ◌ُ ي
یتمثل أحد األسالیب البدیلة في و. الممكنة لمحاولة تصحیح تأثیراتھا الخارجیة النھجالمولدة لعوامل خارجیة أحد 

استخدام الحوافز االقتصادیة العامة، مثل اإلعانات أو الضرائب أو الرسوم، الستیعاب التأثیرات الخارجیة لھذه 
بین  غیر مبررةلنھج، عندما یكون مجدیًا وال یؤدي إلى تشوھات قد یستخدم ھذا او .المنتجات في أسعارھا في السوق

یمكن للحكومة تقدیم حلول و .الشركات، قوى السوق التنافسیة لتحدید األسعار والكمیات وخصائص المنتج الفعّالة
 .مثل إنشاء حقوق االنبعاثات والسماح بتداول ھذه الحقوقإذا لم تكن موجودة بالفعل السوق 

 المتدهورة القطاعاتلمعالجة فقدان الوظائف في  الشركاتمقابل ٕاعانات  التكيفبرامج  6.2

التعدیالت  فقط إلى تأخیر المتدھورة القطاعاتاإلعانات المقدمة للشركات للحفاظ على الوظائف في  تؤديقد 
دف الشركات األقل قد تؤدي اإلعانات التي تستھو .التي یجب إجراؤھا في النھایة للتكیف مع ظروف السوق المتغیرة

بدالً من محاولة عكس تطورات السوق، یمكن  .كفاءة في الواقع إلى توقف الشركات األكثر كفاءة عن خدمة السوق
في توفیر الوسائل لألفراد والشركات للتكیف بشكل فعال مع  والشركاتأن تساعد برامج التكیف الخاصة بالعاملین 
 .افسةظروف السوق المتغیرة من دون تشویھ المن
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 البدائل ووضعفھم الھدف األساسي وتحدید النتیجة  .41اإلطار 

 .بمرور الوقت، تبدأ المبیعات في االنخفاض وتبدأ الشركات في طرد العمال .عتبر صناعة السیارات من أھم مصادر التوظیفتُ 
  .السیارات والشاحناتقررت الحكومة التدخل للحفاظ على مستوى التوظیف من خالل تقدیم إعانات لمنتجي 

من خالل تفضیل المنتجین الوطنیین على المستوردین الدولیین، كما أنھا تترتّب سلبًا على التنافس یمكن لھذه السیاسة تشویھ الحوافز 
رأس تمتص ا أن یمكن لھذه السیاسة أیضً و .على منتجي البدائل ووسائل النقل المبتكرة، مثل السیارات الكھربائیة والدراجات وما شابھ ذلك

 .ذلك إلى قطاعات أكثر إنتاجیة في االقتصادبخالف المال االستثماري الذي كان سیذھب 

نظًرا ألن الھدف الرئیسي ھو تجنب فقدان الوظائف، ال یشّكل دعم المنتجین جزًءا ضروریًا من السیاسة ویجب أن یھدف أي 
استثمار األموال في مشاریع إلعادة تدریب العمال، أحد البدائل أن یتضمن  على سبیل المثال، یمكن .تدخل إلى مساعدة العمال مباشرةً 

  .لدعم العمال أثناء بحثھم عن وظیفة أخرى العمالة الزائدةبحیث یمكن توظیفھم في قطاعات أخرى، أو في تعویضات 

 .إلى تشویھ المنافسة العمالة الزائدةمن حیث المبدأ، لن یؤدي دعم إعادة التدریب أو تعویضات 

 معلومات المستھلك ومتطلبات التعلیم مقابل خصائص المنتج اإللزامیة 6.3

في بعض األحیان، قد یكون  .تكون حمایة المستھلكین سببًا لتحدید خصائص المنتج اإللزامیةما غالبًا 
قد یفضل بعض و .اإلفصاح عن المعلومات كافیًا، مثل وضع العالمات على المحتوى الدھني للمنتجات

توفیر معلومات مفیدة بدالً من ذلك على الحكومة منع ذلك، بل یمكنھا  المستھلكین المخاطرة وال یتوّجب دائًما
  .قرارات فردیة لیتخذواللمستھلكین 

 حظر البیع المباشر للمستھلكین مقابل ضمان توفیر المعلومات الكافیة للمستھلكین 6.4

الباب إلى الباب والمبیعات المباشرة للمستھلكین من الممارسات الشائعة في العدید عتبر عملیات البیع من تُ 
ؤدّي استخدامھا، ال سیما في األسواق التي تم تحریرھا حدیثًا، إلى شكاوى أو يمع ذلك، غالبًا ما . من األسواق

غیر كافیة یقدمھا مندوب منتجات بناًء على معلومات مضللة أو المخاوف من أن العدید من المستھلكین یشترون 
تتمثل إحدى طرق معالجة ھذه المخاوف في حظر البیع من الباب و .مباشر أو البیع من الباب إلى البابال البیع

من الباب إلى الباب أو  البیعأّما النھج البدیل فیتمثّل في تحدید المتطلبات لمندوبي  .إلى الباب أو البیع المباشر
 .ستھلكین بالمعلومات التي یحتاجون إلیھا التخاذ خیارات المنتج المستنیرة بشكل كافالمباشر لتزوید الم البیع

قد یؤدي و .كما یمكن اشتراط أن تتضمن العقود أحكام تھدئة تعطي للمستھلكین فرصة لمراجعة قرارات الشراء
قد توفّر . وو غیر المطلعینأو حظر التجدیدات التلقائیة إلى حمایة المستھلكین الضعفاء أد والعالحد األقصى لمدد 
للحفاظ على الجوانب المفیدة للمبیعات من الباب إلى الباب والمبیعات المباشرة، مع ضمان  ◌ً ھذه التدابیر وسیلة

  .إعالم المستھلكین بشكل كاف

 ، بدًال من حظر إالعالنات لمنع إالعالنات الضارةيمحتوى إالعالنالعلى  الضوابط 6.5

لمعالجة الجوانب  ◌ً ، وسیلةاتالمحتوى اإلعالني، كبدیل لحظر اإلعالن ر الضوابط على◌ّ قد توف
على سبیل المثال، قد یكون اإلعالن عن سلعة  .جوانبھا المفیدة باستمرار، مع السماح اتالضارة لإلعالن

 یتمثل أحد البدائل .ذات سعر مخفض، بالنسبة إلى سعر سابق أو موصى بھ، مضلالً في بعض األحیان باعتبارھا
 االصطناعیةتقید اإلعالن عن الخصومات  التنفیذیة في التأكد من أن اللوائح المخفض لسعرعن الحظر اإلعالن 

یورو ثم إعادة السعر في الیوم  40یورو إلى  20على سبیل المثال، من خالل قیام شركة برفع سعر سلعة من (
 ).سلعةمن سعر ال %50یورو والقیام بإعالن أنھ تّم خصم  20التالي إلى 
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التنافسي غیر  للتعامل مع الشكاوى من السلوك الئحة تنفيذيةاالعتماد على قانون المنافسة مقابل  6.6
 المالئم

غالبًا ما تؤدي الممارسات التجاریة العدوانیة أو المبتكرة إلى شكاوى من المنافسة غیر العادلة أو غیر 
لسعر لحمایة الشركات حد أدنى لعلى سبیل المثال، كثیًرا ما یتم اقتراح  .المالئمة التي تتطلب تنظیًما تصحیحیًا

، یوفر قانون المنافسة إطاًرا الئحة التنظیمیةكبدیل  .الضعیفة من األسعار المنخفضة للغایة من قبل المنافسین
ھلكین، مع لمنافسة والمستً◌ا باضررعندما من المرجح أن تلحق فعاًال بشكل عام یمنع الممارسات التجاریة 

على سبیل المثال، قد تكون  ومنافع المستھلكین.السماح بھذه الممارسات عندما تعزز المنافسة واالبتكار 
قد یمنع  .استراتیجیات التسعیر المنخفض مفترسة أو تثیر مخاوف كبیرة بشأن المنافسة فقط في ظروف محدودة

المستھلكین من الحصول على فوائد من األسعار ، بدالً من منع السلوك التجاري الضار، الحد األنى لألسعارتحدید 
 .المنخفضة

 معاییر المنتج ورموز العمل الطوعیة مقابل اإللزامیة 6.7

المنتجات ذات الصلة الحد األدنى من األداء أو الموثوقیة  كلفي حین تتطلب المعاییر اإللزامیة أن تلبي 
طریقة للموردین یشیرون فیھا إلى أن توفر المعاییر الطوعیة، حیثما تكون مجدیة،  فإن األخرى،أو المعاییر 

التي ال  األخرى الحدّ األدنى من المعاییر، مع السماح لھم بمواصلة تقدیم المنتجات تستوفيبعض منتجاتھم 
 ◌ً الطوعیة وسیلة الشركات مدوناتقد توفر و ھذه المنتجات. بعض المستھلكین عندما یفضلالمعاییر  تستوفي

الشركات  كلبدالً من مطالبة و .أقل تقییدًا من اللوائح التنظیمیة لمعالجة مخاوف السوق المتعلقة بالمستھلكین
أو األكثر  اطالًعاالطوعیة المستھلكین األقل  المدوناتبتبني نفس المعاییر والعملیات التجاریة، یمكن أن تزود 

 .لموردینفي ما یتعلق باتتیح لھم اتخاذ خیارات أفضل اھتماًما بالمعلومات التي 

 معیار إلزامي لتحدید الحلیب الطازج في الیونان .42اإلطار 

، یُمنع أن تتجاوز مدة الصالحیة القصوى للحلیب المبستر الطازج خمسة 113/1999في الیونان، وبموجب المرسوم الرئاسي 
في معظم البلدان األوروبیة، یتم تحدید العمر االفتراضي من قبل المنتجین،  .الطازج غیر معتاد ھذا المعیار اإللزامي لعمر الحلیبإن  .أیام

یعمل معظم المنتجین الیونانیین في شمال الیونان وخمسة أیام لیست وقتًا كافیًا لھم للتنافس مع كبار و تلك المدة.والمدة عموًما تكون ضعف 
من إن العمر االفتراضي األطول  .حضریة، أو للوصول إلى األسواق في جنوب الیونان والجزرالمنتجین الذین یھیمنون على المناطق ال

 الوسطاء. المعالجینبدیلة تعتمد بدرجة أقل على  توریدیسمح للمنتجین الصغار بالوصول إلى ھذه األسواق الجذابة وإنشاء قنوات شأنھ أن 
سعار أقل، وتنوع أكبر في (أوالمستھلكین  )الوصول إلى المزید من أسواق التجزئة أحجام أكبر من خالل(وھذا من شأنھ أن یفید المنتجین 

في الوقت نفسھ، كانت أسعار الحلیب الطازج في الیونان من بین  .بشدة أي إصالح في مدة الصالحیة القطاعمع ذلك، عارض ). المنتجات
 .أعلى األسعار في أوروبا

 .OECD (2014)المصدر: 

عباء االمتثال  6.8
ٔ
 الصغيرة للشركاتمقابل اللوائح الخفيفة  الكبيرةا

یمكن أن تكون األعباء الناتجة عن الرقابة التنظیمیة ومتطلبات اإلیداع ثقیلة بشكل غیر متناسب بالنسبة 
إلى السوق وربما تقلیل  ھاأو إعاقة دخول الشركات الصغیرة للشركات الصغیرة، مما قد یؤدي إلى إغالق

األقل متطلبات اإلشراف التنظیمي أو اإلیداع  فإن، فعالة تكونللتأكد من بقاء أو عمل المنافسین، عندما  .المنافسة
  .مناسبة قد تكون صرامة

كمعیار یتم على أساسھ فحص  "عدم اتخاذ أي إجراء"یجب أن تتضمن مجموعة البدائل دائًما خیار 
من الضروري وجود العدید من الخیارات، بشرط استكشاف  لیس :عدد البدائل كبیًرا أو صغیًرا قد یكون. والبدائل
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عناصر السیاسة التي  نظًرا لكونفي بعض الحاالت، قد ال تتوفّر خیارات بدیلة صالحة،  .الحلول الممكنة كل
ستنتاج، یجب إجراء إلى مثل ھذا اال لكن قبل التوصل. تحقیق ھدفھاضروریة لتؤدي إلى تشوھات المنافسة 

 .البدائل الممكنة لكلدراسة شاملة 

 االستعانة بمصادر خارجیة تنافسیة مقابل التورید الداخلي للمنتجات 6.9

حیث یمكن لوكالة حكومیة الحصول على المنتجات بشكل تنافسي، قد یوفر استخدام االستعانة بمصادر 
الستخدام قوى السوق لتعزیز إمدادھا األكثر كفاءة  ◌ً لداخلي للمنتجات وسیلةخارجیة تنافسیة بدالً من التورید ا

 .وابتكاًرا واألقل تكلفة

 توفّر بدیل صالح  عدم. 43اإلطار 

التي تھدف إلى تقلیل استھالك الطاقة في الغساالت إنتاج واستیراد أي آلة ال تلبي حدًا أدنى معینًا من  التنظیمیة تحظر الالئحة
  .متطلبات كفاءة الطاقة

أجھزة أكثر كفاءة یفرض تكلفة ال شراء :مشكلة العوامل الخارجیة التي یسببھا استھالك الطاقةالتنظیمیة ھذه الالئحة  تعالج
، في حین تعود الفوائد من انخفاض استخدام الطاقة وتقلیل من دون الئحة تنظیمیةوالتي یمكنھم استیعابھا (ین على المستخدمین الفردی

  ).كل السكان علىالتلوث 

الشركات المصنعة الوطنیة  ملتشویًھا للمنافسة، ألنھا تستثني من السوق  التنظیمیة من أجل تحقیق ھذه النتیجة، تسبب الالئحة
  .ال تفي بمتطلبات كفاءة الطاقةوالدولیة التي 

استخدامات الكھرباء والملصقات الصدیقة للمستھلك التي تشیر  كل، مثل الضرائب على لالئحة التنظیمیةقد تكون ھناك بدائل 
لشراء  إلى تكالیف الكھرباء المستقبلیة بمجموعة من األسعار واالستخدام المحدد والمرافق التي تقدم القروض أو المنح للمستھلكین

 .األجھزة األكثر كفاءة

الخاصة  تداعیاتھا ومتطلبات التنفیذ والتأثیرات كلالخیارات البدیلة بشكل كامل لفھم  كلیجب توضیح 
وھذا یسمح بتحدید ما إذا كانت تحقق بالفعل نفس الھدف مثل السیاسة قید المراجعة، وما إذا كانت تقلل من  بھا.

مشكلة المنافسة المحددة من خالل قائمة المراجعة، والنظر في التكالیف والفوائد اإلضافیة التي تولدھا مقارنة 
یل للتأكد من أن البدائل ال تؤدي إلى تشوھات على كل بد المراجعةیجب تطبیق قائمة و النظر.بالسیاسة قید 

  .المنافسةأخرى في 

 "آلیات الحمایة التنظیمیة"تفضیل القواعد المتطورة و 6.10

المنافسة، فمن األفضل أن یتم استبدالھا بقواعد تتطور بسرعة،  على قیودالعندما یتم تغییر القوانین بسبب 
من المھم إدراك أن التطورات التكنولوجیة  .جموعات مصالح جدیدةبدالً من قوانین ثابتة جدیدة تنشئ وتدمج م

وبینما قد تكون ھناك حاجة إلى قواعد تضمن تخصیص حقوق الملكیة ومسؤولیات  .ستكون مستمرة ودائمة
القواعد التي تحدد المتطلبات الخاصة بكیفیة عمل الشركات  تصبحقد فالمخاطر في ضوء المنتجات الجدیدة، 

من الناحیة  ةمحاید لوائحة تنظیمیةلذلك، ھناك حاجة إلى . ء التطورات التكنولوجیة اإلضافیةقدیمة في ضو
تحقّق على أفضل وجھ من خالل قواعد تتغیر مع تغیر االحتماالت التقنیة، بدالً من ت التي، والتكنولوجیة

الجمود البیروقراطي تشریعات تخلق، بمجرد إنشائھا، مجموعات مصالح ثابتة لدعمھا وتتطلب التغلب على 
 .إلجراء التحدیثات

بیئة أكثر انفتاًحا لنماذج األعمال الجدیدة لخلق  "آلیات الحمایة التنظیمیة"في ھذا الصدد، یمكن استخدام 
تشیر آلیات الحمایة التنظیمیة إلى البیئة التي توفر أرضیة اختبار لنماذج األعمال و .ودخول السوق والمنافسة
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لمراقبة الوثیقة للجھة بینما تخضع لعتبات معینة،  دونلفترة محدودة أو  ةمخفف ئح تنظیمیةلواالجدیدة في ظل 
  .اكتسب ھذا النھج شعبیة خاصة في قطاع التكنولوجیا المالیة وقد .التنظیمیة

 

 :مثال مفصل

 خیارات اإلصالح

 یواصل ھذا اإلطار المثال التفصیلي المتداول في كل أجزاء ھذا الدلیل.

خیارات لتشجیع أسعار األدویة البدیلة التنافسیة باستخدام التحلیل االقتصادي إلطار المنافسة القائم وكذلك دراسة استقصائیة  تم وضع
  .تّم توضیح النھج األساسیّة المحدّدة أدناهو .لسیاسات األدویة البدیلة ذات الصلة في والیات قضائیة أخرى

 منع الخصومات الصیدلیة .1

أو سیتم منع /و الخصومات من منح موردي األدویة البدیلةمنافسة في السعر واألبعاد األخرى، سیتم حظر لتشجیع زیادة ال
  قبولھا.الصیدلیات من 

 األموال من خصومات الصیدلیة استرجاع .2

المستوى رصد لومع ذلك، سیتم وضع آلیة  .یواصل موردو األدویة البدیلة التنافس من خالل تقدیم خصومات من الصیدلیات
) NPIPالخطة الوطنیة للتأمین الصیدالني (سیُطلب من الصیدلیات إما دفع جزء من الخصومات إلى . والفعلي للخصومات المقدمة

تشمل البلدان التي و. للدافعین الخصوماتودافعین آخرین، أو سیتم تخفیض الحد األقصى ألسعار السداد للحصول على جزء من 
  .، على سبیل المثال، المملكة المتحدة وأسترالیاتستخدم ھذا النھج األساسي

 ألسعار البلدان المتخذة أساًسا للمقارنةالحد األقصى  .3

كما لوحظ أعاله،  المتخذة أساًسا للمقارنة.بناًء على مجموعة من أسعار البلدان  األدویة البدیلةسیتم تحدید الحد األقصى ألسعار 
  .األسعار القصوى للمستحضرات الصیدالنیة الحاصلة على براءات اختراعستخدم ھذا النھج حالیًا لتحدید ◌ُ ي

 منافسة شبكة الصیدلیات  .4

الخطة الوطنیة إدراجھا في شبكة الصیدلیات المسموح لھا بتوزیع المستحضرات الصیدالنیة لالصیدلیات التنافس  سیتعین على
على نطاق واسع في الوالیات المتحدة مما یؤدي إلى انخفاض رسوم تُستخدم منافسة شبكة الصیدلیات و .)NPIPللتأمین الصیدالني (

  البدیلة.باإلضافة إلى أسعار األدویة  الصرف

 المناقصات التنافسیة .5

، سیتم استخدام عملیة مناقصة تنافسیة الختیار منتج واحد أو عدد محدود من المنتجات لدواء بدیلفي حالة وجود موردین متعددین 
المناقصة  البلدتستخدم المستشفیات في و .الوطنیة الصرفأو قائمة  /و ) NPIPالخطة الوطنیة للتأمین الصیدالني (لیتم إدراجھا في 

 .للتحكم في تكالیف األدویة الخاصة بھا وھي سمة أساسیة لسیاسة األدویة في نیوزیلندا التنافسیة حالیًا
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 6الفصل 
 مقارنة الخیارات المتاحة
من الناحیة العملیة، فإن معظم القرارات المتعلقة بالخیارات التي  .بعد تحدید الخیارات، یجب مقارنتھا

ال تتوفّر البیانات ذات الصلة  .تیجب تفضیلھا ھي قرارات نوعیة، أي ال تستند إلى مقارنات كمیة للخیارا
 على المنافسة قد تكون التأثیرات المھمة جدًاو .للمقارنة الكمیة دائًما، وفي حال توفّرت، قد ال تكون قابلة للتحلیل

لى سبیل المثال، قد تؤثر التغییرات في الظروف التنافسیة على حوافز االبتكار وتطویر . عغیر قابلة للقیاس عملیًا
یجمع التحلیل و من الناحیة الكمیة.لكن یصعب جد�ا تحدید تأثیرات زیادة أو نقصان االبتكار  .الجدیدة المنتجات

عتبر ◌ُ كما ي یجب تفضیلھا.النوعي بین الحقائق والحجج للوصول إلى أحكام منطقیة حول الخیارات التي 
التحلیل النوعي بفھمھ على نطاق  یتمیز. ومن أشكال التفكیر النقدي اً التحلیل النوعي لخیارات اإلصالح شكل

في الوقت نفسھ، ال تحدد التحلیالت  .القلیل من البیانات وسرعتھ وعملیّتھ في نھایة المطاف إلى واسع وحاجتھ
سیوضح . والداعمة للمنافسة التنظیمیة النوعیة قیمة تعزیز المنافسة، لذلك قد تفوت إحدى الحجج األساسیة للوائح

 .قارنة النوعیة والكمیةھذا الفصل تقنیات الم

بخیارات  ◌ً یتضمن التحلیل الكمي استخداًما دقیقًا وصارًما لألرقام لتقدیر فوائد خیارات معینة مقارنة
في حین أن التحلیل الكمي قد ینطوي على حاجة أقل للحكم في مقارنة الخیارات، فإن التقنیات المستخدمة  .أخرى

بالنسبة للقضایا  .لبیاناتلتحلیل النوعي وتتطلب بالتأكید بعض توافر یمكن أن تتطلب مھارات تقنیة أكثر من ال
یمكن للتحلیل الكمي، . ول التحلیل الكمي، عندما یكون ذلك ممكنًافضّ المھمة أو المثیرة للجدل بشكل خاص، یُ 

یدفعھ الذي س المبلغ األقلتقدیرات للفوائد االجتماعیة لإلصالح، مثل مقدار  یوفّرعلى سبیل المثال، أن 
 المحدودة ؤدي البیاناتتغالبًا ما و خلقھا.المستھلكون مقابل المنتجات بعد اإلصالح، أو عدد الوظائف التي سیتم 

وبالمثل، قد . المتاحة أو الوقت الالزم إلجراء مقارنة إلى تقیید المناسبات التي یمكن فیھا إجراء التحلیل الكمي
لذلك، في حین أن التحلیل . مستھلك لتمایز المنتجات وتحسین الخدمةیكون من الصعب أو المستحیل تحدید قیمة ال

  .الكمي یمكن أن یساعد في اختیار الخیارات المؤیدة للمنافسة، فغالبًا ما یجب دعمھ بأدلة نوعیة

 إیجابیات وسلبیات األسالیب النوعیة والكمیة 1الجدول 

 األسالیب الكمیة األسالیب النوعیة 

 اإلیجابیات

 السرعة •

 الحاجة إلى معلومات كمیّة محدودة •

 شرح النتائج بسھولة، تحلیل سریع •

توفّر نطاقًا عددیًا من التأثیرات، مما یتیح الشعور  •
باألھمیة النسبیة لتفضیل المزید من الخیارات المؤیدة 

 للمنافسة

 المعارضین لالتفاق على االعتراضوضع عقبة أمام  •
 التحلیل على

الخارجي، على الرغم من  عرضة أكبر للنقد • السلبیات
كون تفي كثیر من الحاالت یمكن أن  اأنھ

 متطلبات البیانات  •
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من  مستمدةً أو  تكون الحجج سلیمةعندما  ةً مقنع
 مراجعة أو تحلیل واسع لألدبیات

 اتصعوبة قیاس قیمة المساھم •

 احتمال بطء في التنفیذ •

  .ض المفاھیم األساسیة المفیدة للمقارناتبع مراعاة یُرجىقبل الحدیث عن التقنیات النوعیة والكمیة، 

 مفاھیم الخلفیة .1

1 ساس ومقارنة الخيارات  1.
ٔ
ساسهٕانشاء خط ا

ٔ
 على ا

یتیح . والوضع الراھنھو غالبًا ما یكون  .تحدید خیار خط أساس من المفید، لمقارنة خیار واحد أو أكثر
 .خیار السیاسة األداء االقتصادي بالنسبة لخط األساس كیف یمكن أن یحّسنخط أساس أن نوّضح تحدید لنا 

 الطرق التي تدخل بھا خطوط األساس في تحلیل خیارات السیاسات .44اإلطار 

 %8-5إلى خفض السعر بنسبة  بمن المحتمل أن یؤدي تقدیم الخیار  ا.إجراًء تنظیمیً  أ لیسخیار خط األساس . "إن 1المثال 
عد ذلك یُ و .ملیون دوالر أمریكي على مدى ست سنوات 72إلى  45من خط األساس ھذا، مما یؤدي إلى زیادة رفاھیة المستھلك بقیمة 

 ."تحسینًا على خط األساس أكبر من أي من الخیارات األخرى

لن ینتج عن أي  .بعد ام تنفیذهبالفعل لكن لم یت ت التي تم سنھاعاوھو موجود في التشری ج، خط األساس ھو الخیار" .2المثال 
 ج.فضل الخیار ◌ُ لذا ي ،جمن الخیارات األخرى فوائد للمستھلك أكثر من الخیار 

، "األفضل"لتحدید خیار السیاسات  مع ذلك،إن اختیار خط األساس لیس ضروریًا إلجراء المقارنات؛ 
 .بخیار آخر ◌ً مقارنة ما فاألھّم ھو معرفة التأثیر النسبي لخیار

 مقارنة التأثیرات النسبیة لتحدید الخیار المفضل .45اإلطار 

 ج الخیارب. وسیوفر ملیون یورو، على مدى ست سنوات مقارنة بالخیار  40للمستھلكین مبلغًا إضافیًا قدره  أ الخیار سیوفر
 .الخیارات الثالثألفضل بین اأ عتبر الخیار ◌ُ لذا، ي .ب ملیون یورو فقط على مدى ست سنوات أكثر من الخیار 25للمستھلكین 

 إمكانیة تحقیق الھدف 1.2

  .خیارات السیاسات المقترحة الھدف السیاسي بالتساوي كلال یُرجح أن تحقق 

في ھذه الحالة، قد یقتضي التشكیك في الھدف  بحد ذاتھ. في بعض األحیان، ال یمكن الدفاع عن الھدف السیاسي
 .الحقھدف  یخفيتكنولوجیا قدیمة أو  یستخدمتحلیل  قائم علىعفا علیھ الزمن أو  من السیاسة، على سبیل إذا كان قد

 ظیمیةلتنـلالئحة ااألسباب غیر المذكورة  .46اإلطار 

 إن .أنحاء المدینة كلحظر بیع المواد الغذائیة من الشاحنات في تمن قبل مجلس المدینة المحلي  تنظیمیة الئحة إصداریتم 
مع ذلك، تؤّكد وسائل اإلعالم أن السبب الحقیقي . ھو ضمان النظافة الجیدة في مؤسسات الخدمات الغذائیة للسیاسة لظاھرياالھدف 

 .التي تملك ھیاكل أقل تكلفة من المطاعم التقلیدیةوھو حمایة المطاعم القائمة من منافسة الشاحنات المتنقلة 
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مع ذلك، لن تھدف بعض خیارات السیاسة . یجب تصمیم خیارات السیاسة في جوھرھا لتحقیق الھدف
  دائًما. ذلك تحقیق إلىالمقترحة 

 المعنیةالمقترحات التشریعیة لألطراف  .47اإلطار 

عندما یتم اقتراح ھدف تنظیمي للقطاع المصرفي من شأنھ أن یؤدي إلى تقلیل أرباح البنوك، فقد تقترح البنوك وتدعو إلى 
استبعاد األصول الخطرة من االعتبار كأصول  تقترح الجھات التنظیمیةعلى سبیل المثال، قد  .التنظیميقواعد ال تفید في تحقیق الھدف 

قد تجادل البنوك بعد ذلك بأنھ یجب إدراج قیمة ھذه األصول، لكن على أساس یأخذ و .في النسب المالیة التي یجب على البنوك تلبیتھا
بالتالي حافًزا للبنوك لتحقیق النسب التنظیمیة من خالل األنشطة ما یوفر ، المخاطر حیث یتم تقلیل قیمةالمخاطر في عین اإلعتبار 

ال  تنظیمیة لوائح المعنیةاالنتباه بشكل خاص للحاالت التي تقترح فیھا األطراف  یجب على الجھات التنظیمیةلذلك  .عالیة المخاطر
 .المنشودعن أثرھا التنظیمیة عد الالئحة أو من شأنھا أن تبتحقق الھدف السیاسي للجھة التنظیمیة 

 الفوائد 1.3

ألكثر وضوًحا ھي الفوائد . واألولى وا، یجب مراعاة نوعین من الفوائدالسیاساتعند النظر في خیارات 
 .لكن اآلثار األقل وضوًحا ھي الفوائد غیر المباشرة .المباشرة

 الفوائد المباشرة

على سبیل المثال، یجب أن یكون للسیاسة التي  .مباشرة من السیاسةالفوائد المباشرة ھي تلك التي تنشأ 
یجب أن یكون كما  .على تحسین الرعایة الصحیة قبل الوالدة ارً مباش ارً لى تحسین الصحة قبل الوالدة تأثیتھدف إ

ق عدد الخسائر من حرائھو الحد من سیاسة تھدف إلى الحد من الحرائق في المستودعات التأثیر المباشر ل
 .المستودعات

 الفؤائد غیر المباشرة

تؤثر بعض تدخالت السیاسة على أولویات السیاسة األخرى، مثل تحسین البیئة وإفادة الرفاھیة یمكن أن 
بالنسبة للعدید من مشاریع التنمیة المحلیة، تفوق الفوائد االقتصادیة غیر  .الصغیرة الشركاتاالجتماعیة وتعزیز 

على سبیل المثال، تؤدي إلى تطویر الطرق أو البنیة التحتیة األخرى  من حیث الحجم.المباشرة الفوائد المباشرة 
 .التي یمكن استخدامھا أیًضا من قبل الشركات أو السكان اآلخرین

على سبیل المثال،  .على األسواق النھائیة التي تعمل السیاسات فیھا یاساتتدخالت السقد تؤثّر بعض 
 .تؤدي سیاسة تخفض سعر الطاقة لمصاھر األلمنیوم إلى انخفاض أسعار منتجات األلمنیوم في نھایة المطاف

 قیمة الفوائد غیر المباشرة .48اإلطار 

 من خالل السماح بمزي من الموردین المفروضة على نقل الشحن الجوي لالئحة التنظیمیة التي تخفف القیودمنى المتوقع أن یكون ل
غیر المباشرة من زیادة النشاط الفائدة تنشأ  قد .%40تتمثل في تسریع معالجة الشحن وتقلیل تكلفة الشحن الجوي بنسبة  مباشرةً  فائدةً 

ملیون دوالر أمریكي  58إلى أن إنتاج الزھور الغریبة سیتضاعف أربع مرات لیصل إلى  القطاعتشیر توقعات . واالقتصادي في الصادرات
 .وظیفة جدیدة 370انخفاض تكالیف الشحن الجوي وتسریع عملیة التسلیم، مما یخلق بسبب سنویًا 
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 القدرة المؤسسیة 1.4

 إن .على نجاحھا في تحقیق ھدفھا ً◌اكبیر تأثیًرا الجدیدة المقترحة التنظیمیة المؤسسي للوائح یكون لإلطارقد 
حاجة إلى الالئحة التنفیذیة (إذا كان ثمة المؤسسي ھما مؤسسة إنفاذ  اإلطارعلى  بشكل خاص یؤثران عامالن مھمان

 .واإلطار القانوني مؤسسة)

مستوى عاٍل من الخبرة الفنیة التي تكون إما غیر متوفرة أو  التنظیمیة في بعض األحیان، تتطلب اللوائح
الفنیة في مجال االتصاالت نمذجة معقدة للغایة لتحدید شروط  التنظیمیة على سبیل المثال، قد تتطلب اللوائح .نادرة

إن االلتزامات في حین أن النمذجة قد تكون مجدیة، ف .تعزیز المنافسة ،ن شأنھ، بدورهمـ، مما لوافدین الجدددخول ا
عدد في البلدان الصغیرة للغایة ذات  ، على سبیل المثالبالموارد أو المعرفة المطلوبة لتنفیذھا قد ال تبرر االستثمار

الفنیة لتشجیع  الالئحة التنظیمیةفي ھذا المثال، یأخذ تقییم  .الموظفین المحدود والمیزانیات الصغیرة للجھة التنظیمیة
  .بشكل معقول الحدود المؤسسیة في إنفاذ خیار تنظیمي یتطلب نمذجة متطورة المنافسة في االعتبار

إذا كانت  .أیًضا إلى مراعاة البیئة القانونیة العامة التي سیتم فیھا تطبیق الالئحة التنظیمیة یحتاج تقییم الالئحة
قواعد والالقرارات الوزاریة  تطبیق لكن بطیئة ضدضد التطبیق الواضح والشفاف للقوانین التشریعیة  سریعة الطعون

من السلطة  یحد ذلك كان، حتى لو التشریعاتلة في فید وضع قواعد مفصّ یكون من المفقد  ،االمنفذة من قبل الوكاالت
  .التقدیریة طویلة المدى للجھة التنظیمیة لتكییف القواعد مع تطور السیاق االجتماعي والتكنولوجي

1  غير المقصودة التبعات 5.

 مھمةً غیر المقصودة في بعض األحیان  التبعاتقد تكون . غیر مقصودة تبعات التنظیمیة من اللوائح للعدید
السیاسات األصلیة  وضعیجب توخي الحذر عند  .ذي نتیجة عكسیة.لدرجة تجعل تدخل السیاسات إما غیر فعال أو 

تتمثل إحدى طرق تقلیل احتمالیة . والثانیةغیر المقصودة لن یكون لھا سوى تأثیرات من الدرجة  التبعاتلضمان أن 
غیر  التبعاتغیر مقصودة في تبني إصالحات سیاسیة تمت تجربتھا في بلدان أخرى وحیث كانت  تبعاتحدوث 

  ..المقصودة محدودة

 التورید في عد ندرةاخاّصة بالمصـالتنظیمیة ـالموعد النھائي لالئحة ال خلق .49اإلطار 

شرًطا یفرض على الخاصة بأمن المصاعد ووضعت بشكل فعال  التنظیمیة فرنسا، تغیرت اللوائحبعد حوادث المصاعد في 
، 1982إذا تم تركیب المصاعد قبل عام ) 2004 نوفمبر /تشرین الثاني 18الصادر في  (المسوم لعدید من المباني تغییر مصاعدھاا
كان  .ملیار یورو 6لمستھلكین أن ھذا القانون سیكلف المستھلكین الممثلة لمنظمة القدرت  .)حتى لو كانت تعمل بشكل جید وآمن(

في الواقع، . ، مما شكل ضغًطا كبیًرا على السوق لتركیب مصاعد بدیلة2008التاریخ األولي المطلوب للوفاء بالمعاییر الجدیدة ھو عام 
قد و .ر المصاعد البدیلة كانت مرتفعة للغایةالفرنسیة الممثلة للمستھلكین أن العدید من عروض أسعا Que Choisirوجدت منظمة 

وأن  )،القانون الجدید الذي یتطلب استبدال المصاعد على نطاق واسع(بموجب یكون أحد أسباب ذلك ھو زیادة الطلب على التركیب 
حت في الواقع، صرّ . للفوز بالعقودتنافسیة  عروضوبالتالي لم تكن بحاجة إلى تقدیم  ،شركات التركیب كانت تعمل بكامل طاقتھا كل

لم تستطع سوى الحصول على  بلمتعددة لتركیب المصاعد،  عروضلجان إدارة بعض المباني أنھا لم تكن قادرة على الحصول على 
 .عدائیة، مما یشیر إلى أن العطاءات لن تكون العرضمورد واحد لتقدیم 

فعالیة المنافسة بین الموردین ھي خفض مصاعد أكثر أمانًا جعل الالرامي إلى غیر المقصودة للقانون  كانت التبعات ،وبالتالي
عند  ،كانت تعرفلذلك  ،ألنھ لم یكن من الممكن لشركات التركیب زیادة العرض بشكل كبیر في فترة زمنیة قصیرة )وزیادة األسعار(

تم تمدید المواعید النھائیة إلتاحة مزید  ،یةفي النھا .بعطاء معین أم ال فازتسواء  ممتكلئةدفاتر طلبات  اأنھ سیكون لدیھ ،العرضتقدیم 
األعمال المطلوبة بحلول الموعد النھائي  كلألن شركات المصاعد لم یكن لدیھا القدرة على أداء  ،من الوقت لتركیب مصاعد جدیدة

 التنظیمیة. نسخة الحالیة من الالئحة وینطبق ذلك على .األولي
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 French Government (2004), Arrêté du 18 novembre 2004 and Que Choisir  المصدر:
-grand-le-copropriete-te/communiquelogement/coproprie-www.quechoisir.org/immobilier ),2008(
.ascenseurs-des-renovation-la-de-financier-derapage 

غیر المقصودة، إال أنھ ال یزال من الممكن  التبعاتبذل أفضل المحاوالت لتجنب أنھ قد یتم على الرغم من 
قد و .بعد تنفیذھا وإخضاع اللوائح لمراجعة دوریة التنظیمیة اللوائحمن المھم مراقبة آثار ،وبناًء على ذلك .حدوثھا

إذا كانت الشركات الخاضعة . غیر المقصودة التبعاتلالئحة لمنع  المدةمنتصف في تھدف ھذه المراجعات إلى تعدیل 
ة لذلك یجب إجراء المراجعات الصغیر. تتوقع تغییًرا جوھریًا في اللوائح، فقد تحد من استثماراتھا لالئحة التنظیمیة

الدقیق المستمر إلى ردع االستثمار في الصناعات  التعدیلبعنایة وربما تجنبھا، إلى الحد الذي یمكن أن یؤدي فیھ 
 . كثیفة رأس المال

 التحلیل النوعي .2

مناقشة  وتتم. ویتخذ التحلیل النوعي عدّة أشكال. إّن التحلیل النوعي ھو األسلوب األكثر شیوعًا لتقییم البدائل
 .ل قائمة كاملة بأنواع التحلیل الممكنة◌ّ أن تشكتھدف إلى  وال ھي توضیحیةاألمثلة المقدمة  إن. منھا أدناهالبعض 

 الحجج 2.1

المنطق غیر "أو  "التفكیر النقدي"سیؤدّي استخدام . الشكل األكثر شیوًعا للتحلیل النوعي الحججعتبر تُ 
  :إلى ،لالختیار من بین البدائل الرسمي"

 ؛األسباب واألدلة واالفتراضات المناسبة للتوصل إلى استنتاجاتالجمع بین  •

 ؛لضمان عدم إعطاء وزن ال داعي لھ للحجة الذاتیة والمتحیزة ،مصداقیة المصادر التأكد من •

  ؛جمع المعلومات الستكمال الحجج واختبار الفرضیات المعقولة •

 و ؛والحصول على ردود مناسبة الستنتاجاتاإلدالء بھا على االنظر في التحدیات التي قد یتم  •

 .تقییم جودة الحجج حول نقاط القوة والضعف في السیاسات البدیلة •

المبادئ التوجیھیّة  :2 المجلدمن یمكن العثور على أمثلة الستخدام الحجج لمقارنة البدائل في الملحق ب 
 . لمجموعة أدوات تقییم المنافسة

المقترحات الحالیة ووصف البیئة  وضعبما في ذلك أسباب  ،ببیان الوضع العام الحججیبدأ أسلوب 
مع األخذ في االعتبار  ،ویتم تحلیل كل خیار. ثم یحدد التحلیل أھداف السیاسة ویحدد البدائل. التنظیمیة الحالیة

ال سیما عندما تكون االفتراضات موضع  ،باستخدام أي دلیل متاح وتحدید االفتراضات ،نقاط القوة والضعف فیھ
مع موازنة تحلیالت الخیارات والنظر في األدلة  ،یتم إصدار حكم قیمي حول الخیار األقوى ،أخیًرا. تشكیك

 .واألسباب لدعم كل منھا

 مقارنة اإلیجابیات والسلبیات في قائمة 2.2

واحدة  تنظیمیة تحدید إیجابیات وسلبیات الئحة فيلحجج األساسیة لأحد األشكال البدیلة للمقارنة یكمن 
مكن بعد ذلك اصطفاف اإلیجابیات ). يالذي یمكن أن یكون اقتراًحا بدیالً أو الوضع الحالي(مقارنة بخط األساس 

http://www.quechoisir.org/immobilier-logement/copropriete/communique-copropriete-le-grand-derapage-financier-de-la-renovation-des-ascenseurs
http://www.quechoisir.org/immobilier-logement/copropriete/communique-copropriete-le-grand-derapage-financier-de-la-renovation-des-ascenseurs
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أحد اإلیجابیات، على سبیل المثال، قد توازن . بعضھا البعض إلیجاد معادالت موازنة مقارنةً ببعضھاوالسلبیات 
إیجابیات وسلبیات السیاسة مقارنة بالبدیل، إذا كانت اإلیجابیات بعد الموازنة بین . واحدة من أو أكثر من السلبیات

عندما . فسیفّضل المراجع البدیل ،تفوق السلبیات، فسیفّضل المراجع السیاسة وإذا كانت السلبیات تفوق اإلیجابیات
في مقارنة واحدة الفائز  بحیث تتم مقارنة ،تخضع أكثر من سیاستین للمقارنة، یمكن تكرار عملیة المقارنة الثنائیة

 . حتى یتم تحدید الفائز اإلجمالي ،بخیار سیاسة أخرى

بعضھا البعض بشكل خاص لالتھام بأنھا  مقارنةً ببعضھاتتعرض الموازنة بین اإلیجابیات والسلبیات 
 .تمتع بمیزة الشفافیة والنھج المنظما اتفإنھ ،مع ذلك. تعسفیة

 

 

 مثال مصنع األسفلت :قیاس اإلیجابیات والسلبیات. 50اإلطار 

أحد . الحد األدنى للحجم بشأن خاصة بمصانع األسفلت وكیفیة تشغیلھا تتضمن متطلبات تنظیمیة إذا افترضنا أن ھناك لوائح
أقل وأنھم سیكونون المشغلین الصغار  سیكون من الصعب تنظیم ھاألسباب المقدمة للقیود على الحجم ھو أن الوزارة المنظمة تعتقد أن

إن التحدید التنظیمي للحجم األدنى ھو في الواقع كبیر جدًا وقد یمنع دخول مصانع جدیدة ألن الدخول على . من المشغلین الكباركفاءة 
 .دون الحصول على حصة فوریة وكبیرة من السوق من المشغلین الحالیینمن النطاق الواسع المطلوب لن یكون مربًحا 

یمكن . دون قیود على الحجم تنظیمیة من االنتقال إلى الئحة خالل وإدراجھا في القائمة منیمكن تحدید اإلیجابیات والسلبیات 
في المثال أدناه، قرر المراجع أن السماح بتوزیع جغرافي أكبر لمصانع اإلسفلت . بعد ذلك قیاسھا لتحدید خیار السیاسات األفضل

للسلبیات المتمثلة في أنھ ستكون ھناك ة، وقد وجد أن ھذا مكافئ تقریبًا جعل األسفلت متاًحا بالقرب من نقطة استخدامھ النھائیسیشجع 
قد یقرر المراجع بعد ذلك أن التوزیع الجغرافي األوسع لألثر البیئي . من قبل الجھات المنظمةمن المرافق حاجة إلى زیارة عدد أكبر 

لى، أن المشغلین الصغار قد ال یعملون بنفس عنایة الشركات األو :من شأنھ أن یخفف من سلبیتَین )لتجنب نقاط التلوث المركزة(مؤید 
الكبیرة، والتي كانت تعتبر أقل خطورة ألن المفتشین سیزورون ویطبقون نفس القواعد على الشركات الصغیرة مثل الشركات الكبیرة، 

یترك ذلك إیجابیةً من دون سلبیات . لمراجعتھاالسلطات المحلیة التي لدیھا المزید من البیانات عن األثر البیئي  علىوزیادة العبء 
 . موازنة، مما یعني أن اإلیجابیات تفوق السلبیات

 السلبیات اإلیجابیات

مما یزید من  ،تصاریح دخول مصانع األسفلت الصغیرة -
 المنافسة على توفیر مواد البناء األساسیة

 

ى بحیث قد بتوزیع جغرافي أكبر لمصانع األسفلت تسمح -
 من المواقع التي تستخدم اإلسفلت تكون أقرب

 من قبل الجھة التنظیمیة من المرافقزیارة عدد أكبر  ستطلب -

 سیتم توزیع التأثیرات البیئیة   -
 بالتساوي

قد ال یتبع المشغلون الصغار القواعد بنفس العنایة التي یتبعھا  -
 كبار المشغلین

مراجعة المزید من بیانات سیتعین على السلطات المحلیة  -
 األثر البیئي

    

 التحلیل القائم على النقاط 2.3

لكل خیار . في التحلیل القائم على النقاط، یتم تحدید متغیرات السیاسة الھامة ذات الصلة بسیاسة معینة
عالیة أو منخفضة یتم تعیین النقاط لإلشارة إلى مستویات . ، یتم تقییم كیفیة تحقیق األھداف لكل متغیرةسیاس

قد یكون الحد األقصى لعدد . لتحقیق الھدف في كل متغیر، مع تخصیص المزید من النقاط للنتیجة المرغوبة
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عند منح . أكثر أھمیة من غیرھا مثًال  ھي بوضوح ألن بعض المتغیرات النقاط لمتغیر واحد أعلى من متغیر آخر
الخیار السیاسي الذي یستند على أكبر عدد ویكون . نقاطًا إلنجازاتھ حسب المتغیر، تتم إضافة النقاط كل خیار سیاسي

 .المفضلمن النقاط ھو الخیار 

لتقدیم خیار واحد  )وقیم النقاط(یجب استخدام ھذه الطریقة بعنایة، خاصة لتجنب التالعب بالمقارنات 
  .حولھ مكن تنظیم نقاش واضحفي إنشاء إطار ی اتكمن قیمتھو. محدد مسبقًا

 المحارق : تأثیرالتحلیل القائم على النقاط .51اإلطار 

 مقارنة بین سیاستین للحد من األثر البیئي للمحارق

إحدى قدمت  ،في أحد النھج. قررت إحدى الحكومات أنھا تحتاج إلى تنظیم إنتاج محارق النفایات لتقلیل االنبعاثات الضارة
الحكومة تقنیة فعالة ومبتكرة بشكل خاص إلزالة ثاني أكسید الكربون من مخرجات المحارق من خالل دمج ثاني أكسید إلى  الشركات

الحصول على ترخیص لتكون الشركة الوحیدة التي لدیھا اإلذن لحرق النفایات الطبیة ومخلفات وأرادت . الكربون في النفایات الصلبة
حدودھا األساسیة على اإلنتاج  تستوفيلذي یتم النظر فیھ، ستسمح الحكومة ببساطة ألي محرقة في النھج البدیل ا. السفن التجاریة

مشغلو محارق آخرون أن وضع ثاني أكسید الكربون في النفایات الصلبة یؤدي إلى فائدة طفیفة  وادعى. مقارنة بالمدخالت بالعمل
لیس لدیھا مثل ھذه ) محطات تولید الكھرباء القائمة على الغاز (مثلى الحرق األخر شركاتمقارنة بتكلفة القیام بذلك، ال سیما وأن 

المستشفیات من أنھا تخاطر بدفع ثمن باھظ في حال لم یتوفّر  واشتكت. عتبر في الواقع منتجین نظیفین نسبیًا للكھرباء◌ُ المتطلبات وت
 . یة لتجنب المخاطر الصحیة المحتملة من ھذه النفایاتالحكومة حرق النفایات الطبیة والسفن التجار وتطلب. إّال محرقة واحدة فقط

 الداخلیم لكلتراخیص تلبیة متطلبات  مشغل واحد ترخیص 
أنھ  3 حیث یعني ،نقاط 3 - 1(تخفیف ثاني أكسید الكربون 

 )ما من انبعاثات
3 1 

أنھ ما من  5 حیث یعني ،نقاط 5 - 1الجزیئات (انبعاثات 
 )انبعاثات

3 4 

سعر  5و  سعر مرتفعھو  1، حیث 5- 1( المتوقعالسعر 
 منخفض

1 5 

 1 2 )صعب یعني 1 ،سھل یعني 2(سھولة التنفیذ والرقابة 
 11 9 المجموع

       

 التحلیل الكمي .3

.تحلیل الكمي الموضح في ھذا القسم، انتقل أوالً إلى المخططإذا كان ینبغي إجراء اللتحدید إذا ما 
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 التحلیل الكمي كان یبنغي إجراءإذا ما  مخطط انسیابي لتقریر :3 الرسم

 

 وستعتمد .لقیاس الفوائد والتكالیف ◌ً عند إجراء التحلیل الكمي، یمكن أن تكون متغیرات مختلفة مفیدة
تتراوح الطرق المحتملة لفحص و .البیانات المتاحةونوع  الالئحة التنظیمیةالمتغیرات ذات الصلة على موضوع 

 .المتغیرات من طرق بسیطة إلى تلك التي تنطوي على درجات متفاوتة من التعقید

 قیاس الفوائد والتكالیف .4

بدالً من . أن یقود توافر البیانات التحلیل ینبغيلكن ال . یتضمن التحلیل الكمي البیانات حسب التعریف
. التحلیل متغیرات معینة قد یكون من المفید فحصھا ألن قیاسھا سیكون مفیدًا لتقییم الفرضیة ذلك، یجب أن یحدد

وفي حالة عدم توفر  ،یجب على المقیم تحدید المتغیرات التي یجب التركیز علیھا ،في ضوء الفرضیات المعقولة
 :ینطرح سؤاالن أساسیان ،إذن. كیفیة جمعھا ،بیانات موجودة مسبقًا

 كال

 كال

 نعم

 تغیر أي ملزمة، المنافسة على المفروضة القیود ھل
  النتائج؟

 تم لكن  10000 بـ األجرة سیارات تراخیص عدد مدینة تحدد :مثال(
 .)النتائج یغیر ال ألنھ ملزًما 10000 حد لیس لذا، .فقط 3500 إصدار

 في تغیر /السعر في تغیر ھي لإلصالح المحتملة النتیجة ھل
 الكمیة؟

  للمقارنة؟ الصحیح المتغیر ھو المستھلك فائض ھل

Iتكون أن یحتمل أو الواقع في ملزمة القیود تكن لم إذا 
 یجب مساءلة األساس المنطقي للالئحة التنظیمیة  ملزمة،

 التوقف

 الكمي القیاس تخصیص
  الصحیحة للمتغیرات

 أو المتوقع السعر تغیر من المستھلك فائض في التغیر احتساب
 المتوقع الكمیة تغیر

 نعم

 نعم

 كال
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 یتم قیاسھ؟ما الذي  •

 كیف یتم جمع المعلومات؟ •

یتعلق باللوائح  إلى درجة كبیرة في ما الحقائق قائًم على ً◌اعتبر اإلجابة على ھذه األسئلة استفسار◌ُ ست
ستعتمد البیانات المطلوبة على الفرضیات التي سیتم اختبارھا مع . التنظیمیة أو القطاع المعین قید الدراسة

إلى تقیید مجموعة الفرضیات التي یمكن  أن تكون متاحة)أو التي یحتمل (المتاحة  قد تؤدي البیانات. البیانات
لكن قد ال تتوفر بیانات . تتوفر بیانات كبیرة مجمعة مسبقًا في قطاعات معینة مثل الصحة والنقلو. اختبارھا

ل ھذه الحاالت، قد في مث. لقواعد السریة ◌ً محددة وضیقة حول استخدام الرعایة الصحیة لمحلل السیاسات نتیجة
معلومات التعریف  كلد ◌ّ طلبات إلى الھیئات المعینة الستخدام البیانات بطریقة تجرتقدیم  یتم طلب التنازالت أو

 .الشخصیة

 ما الذي یتم قیاسھ 4.1

والنواتج واإلنتاجیة والوقت  والتوظیفتشمل البیانات الخاضعة للقیاس عادةً فوائد المستھلك والتكالیف 
بعض ھذه المتغیرات نقدیة في جوھرھا، مثل التكالیف، والبعض اآلخر یمكن تحویلھ إلى تدابیر نقدیة، . والربحیة

 .التوظیففي المقام األول، مثل  نقديمثل منافع المستھلك والبعض اآلخر غیر 

لمختلفة عتبر المتغیرات النقدیة ذات قیمة ألنھا توفر مقیاًسا مشترًكا لقیاس التأثیرات عبر المنتجات ا◌ُ ت
یمكن في الواقع تحویل العدید من المتغیرات المختلفة إلى نقود و. وللمقارنة بأي تكالیف لسیاسة یمكن تحدیدھا

 . حتى لو كان ذلك لغرض الدراسة فقط

قد تتمیز اإلحصاءات المتعلقة بالتوظیف بأھمیة كبیرة . یمكن أن تبلغ المتغیرات غیر النقدیة قیمة عالیة
قد على سبیل المثال، عند النظر في أثر حصة االستیراد،  .8نیيوالسیاس العامةبما في ذلك  ،لمختلف الجماھیر
تشمل . وظیفة واحدة في صناعة السیارات لمدة عام واحد إلنقاذحساب ما یتكلفھ المستھلكون  یكون من الممكن

وزیادة إمكانیة وصول ، )مثًال األجرة (لسیارات المتغیرات األخرى التي یمكن تقدیرھا تقلیل أوقات االنتظار 
أحیانًا في أعمال الرعایة  المستخدمة، QALY( عدد السنوات المصححة بجودة الحیاةو ،القوى العاملة للنقل

 .)الصحیة

 قیمة نقدیةإلى تحویل المتغیرات غیر النقدیة  .52اإلطار 

لنفترض أن أوقات . إلى قیم نقدیة )أوقات انتظار سیارات األجرة (مثلیمكن تحویل المتغیرات غیر النقدیة  ،في بعض األحیان
 10,000كان  ،لنقترض أنھ قبل اإلصالح. دقائق 10دقیقة إلى  40من  ،بعد اإلصالح ،االنتظار لسیارات األجرة ستنخفضذروة 

مما یؤدي إلى زیادة قدرھا  ،دقیقة 30ینخفض وقت االنتظار بمقدار عندھا، س. شخص یستقلون سیارة أجرة في أوقات الذروة كل یوم
یورو، فإن  8إذا كان متوسط ساعة الفرد من وقت الفراغ یساوي . العادي دقیقة في الیوم لراكب سیارة األجرة في وقت الذروة 30

. رو سنویًاملیون یو 14.6ألف یورو في الیوم أو  40یورو في الیوم لعشرة آالف شخص، أو  4اإلصالح سیحقق فائدة للمستخدم قدرھا 
أن ھذا التقدیر ال یأخذ في االعتبار بعد المستخدمین الجدد لخدمات سیارات األجرة الذین قد ینجذبون بسبب أوقات  تجدر اإلشارة إلى

 .االنتظار المنخفضة

                                                      
من مكاسب الكفاءة في قطاع  التوظیفیتعقّد قیاس أثر العمالة أحیانًا بسبب اآلثار المنتشرة للزیادات في    8

واحدة، من خالل حدث في شركة تواحد، وقد یتم تعویض التخفیضات في الوظائف، إلى الحد الذي 
 .المكاسب على المدى الطویل، لكن لیس على الفور
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على سبیل المثال، ستؤثر . في نفس الوقتقد تكون المقاییس غیر الملموسة لفوائد المستھلك مھمة وصعبة 
وسوف تتأثر  ؛ید الوصول إلى المعینات السمعیة على سمع العدید من األشخاص◌ّ ع السعر أو تقرفتقاعدة 

یمكن  یصعب وضع قیمة للخسائر الناتجة عن إنخفاض التفاعالت، لكن. تفاعالتھم االجتماعیة والعائلیة والمھنیة
العائلة أو دراسة عن  للتحدث معاالستعداد للدفع من خالل دراسة استقصائیة عن  القیام بھ، على سبیل المثال،

في بعض الحاالت، إن معرفة كیفیة اختالف كمیة السلعة . ن محدودیة التواصل في العملمالناتجة  الفائتةاألرباح 
 .تقدیر فوائد المستھلك، أو احتساب الحد األدنىبمع التغیرات في السعر تسمح للمقیم  اـتم شراؤھـیي تـال

المعلومات الخاصة  كلفي حال لم تكن . بالمسألة قید النظرذات صلة عة ◌ّ جمالمعلومات الم أن تكونیجب 
 .بالقطاع المتاحة ذات صلة بتقییم األسئلة قید النظر، فمن المھم البحث عن مصادر أخرى للمعلومات

 كیفیة جمع المعلومات 4.2

 مختلفةً تجمع المكاتب اإلحصائیة الحكومیة أنواًعا . جمع المعلومات ذات الصلة دوًرا حاسًما للمقیم یكستب
في بعض . ومفیدةً ومتاحةً مجانًافي الحكومة  قد تكون متاحةً للمراجعین ،من المعلومات، وفي بعض األحیان

على سبیل  .ال یتم نشر البیانات التي تم جمعھا، لكن یتم االحتفاظ بھا في أشكال قابلة لالستخدام بسھولة األحیان،
في  .نمعیّ  نتجبنوخاصةً قدیر معدالت التضخم مفصلة تماًما لتجمعھا  یتمبیانات األسعار التي  تكونالمثال، قد 

لكن غالبًا ما تكون . البیانات إتاحتھا لالستخدام داخل الحكومة ألصحابحین أنھ قد ال یتم نشرھا علنًا، یمكن 
ي حوزة أطراف خاصة أو مدرجة في قواعد البیانات التجاریة وف ◌ً أفضل البیانات المتعلقة بموضوع ما سریة

وغالبًا  .قد یتطلب الحصول على مثل ھذه المعلومات شراء الحكومة للبیاناتو. مكلفًاحصول علیھا ـلا حیث یكون
لیس  ھا من قبل الحكومةاستخدامبالنظر إلى أن ما یمكن التفاوض على الخصومات من السعر التجاري الكامل 

في بعض البلدان، قد یكون لدى الھیئات التي تجري تقییًما للمنافسة القدرة على طلب . ھدف تجاري بشكل عام لھ
لذلك، قد یسعى المراجعون إلى الكشف  نتیجةً  .لكن ال یشّكل ذلك معیاًرا بعد .الكشف اإللزامي عن البیانات

  .تنظیمیةالمعنیة بالئحة الطوعي عن البیانات من قبل األطراف 

 وتتضمن .عن تلك المعنیةإلى جانب  أخرىغالبًا ما یتم االحتفاظ بالمعلومات ذات الصلة من قبل أطراف 
 :ما یليلمعلومات ـالشائعة لالمصادر 

 )؛مثل المكاتب اإلحصائیة والوزارات القطاعیة(مصادر البیانات الحكومیة  •

تقاریر حول ظروف  تنتجالتي  االستطالعاتعلى سبیل المثال، شركات (االستطالعات الخاصة  •
 )؛وعادات المستھلكین وتفضیالتھم أو مواضیع أخرى ،السوق

غالبًا ما تقوم جمعیات الصناعة بجمع وتصنیف وتوزیع المعلومات ذات (جمعیات الصناعة  •
 )؛واألسعار الطاقةاالھتمام المشترك للصناعة، بما في ذلك األرقام المتعلقة بالمخرجات واستخدام 

یمكن أن تحتوي التقاریر السنویة لیس فقط على المعلومات المالیة في (ر السنویة للشركات التقاری •
معلومات أكثر عمومیة حول ظروف السوق والتغیر  على شكل میزانیات وبیانات الدخل، لكن أیًضا

 )؛التكنولوجي واستراتیجیة الشركة

قاریر محللي القطاعات على أو ت المخزونتقاریر محللي یمكن أن تحتوي (تقاریر المحللین  •
 )؛معلومات مفیدة للغایة حول اتجاھات الصناعة والتغیرات في التكنولوجیا وظروف السوق

قد تقوم منظمات جمع البیانات التجاریة بجمع مجموعة متنوعة ( منظمات جمع البیانات التجاریة •
المتاجر الخاصة ب بیاناتالمثل  ،من المعلومات التي تفید الشركات في تقییم منتجاتھا وأسواقھا

 )؛المبیعات واألسعار حول
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بشكل خاص  ◌ً الشفافیة، یمكن أن تكون قضایا قانون المنافسة مفیدة ألغراض(قضایا المنافسة  •
یمكن للقضایا التنظیمیة والدعاوى القانونیة الخاصة أن  ،بشكل عام. السوق ودراسةلتوفیر البیانات 

 و ؛)توفر أیًضا معلومات مفیدة

 ).قد یجمع خبراء القطاع بیانات ذات قیمة كبیرة بأنفسھم(خبراء القطاع  •

ذات األھمیة الخاصة، یمكن جمع المعلومات على وجھ التحدید  التنظیمیة في بعض األحیان، بالنسبة للوائح
یل المثال، قد یشمل، على سب. لمعلومات بالضرورة مھّمة شاقّةالیس جمع  .الالئحة التنظیمیةلتقریر كیفیة ھیكلة 

 .غیر رسميبھدف القیام باستطالع إجراء مكالمات ھاتفیة لیوم 

یمكن أن یكون  .المعنیةقد تتوفّر بیانات في بلدان أخرى یمكنھا اختبار الفرضیة  ،في بعض األحیان
التنظیمیة استخدام مثل ھذه البیانات بدیالً مقبوالً في حالة عدم توفر بیانات محلیة وعندما تكون الشروط 

 .والمستھلك قابلة للمقارنة

 الطرق البسیطة 4.3

لسماح بتقدیر وظائف التكلفة ـلأكثر تعقیدًا،  تحلیالً  تخفيفي حین أن األسالیب االقتصادیة القیاسیة المعقدة 
قابلة نتائج مفھومة و غالبًا ما توفّر التقدیرات الكمیة لتوفیرالبسیطة  فإن األسالیب، على سبیل المثال والطلب

صانعي أمثر إقناًعا لنھا فإالبسیطة في سھولة شرحھا وبالتالي  األسالیبتتمثل إحدى مزایا و .لإلختبار وشفافة
إذا لم تكن  .القرار من األسالیب المعقدة التي قد تعتمد على االقتصاد القیاسي أو النماذج االقتصادیة غیر البدیھیة

 .لتقدیرات الكمیة على اإلطالقالبسیطة متاحة، فلن یتم إجراء ا األسالیب

سعار  اتـمقارن
ٔ
 اال

مقارنة األسعار في مجموعة من  فيأحد أبسط اختبارات تأثیر اإلصالحات الداعمة للمنافسة  یكمن
األسعار، فسیكون  یكن ھناك اختالف فيفي حال لم . منافسة مع تلك التي ال منافسة فیھا فیھا توجدالموردین 

في حین ما زالت الظروف (األسعار ارز  كان ھناك اختالفًا كبیًرا فيمن ناحیة أخرى، إذا . للمنافسة أثر ضئیل
 . تأثیرات كبیرةفمن المتوقع أن یكون للمنافسة المتزایدة ، )األخرى على حالھا

في بعض  ).بین الوالیات أو المدن مثًال (لن تقتصر مقارنات األسعار بالضرورة على المقارنات المحلیة 
نتیجة الجھود الدولیة لجمع  وقد ازداد ھذا. األحیان، یمكن مقارنة األسعار المحلیة باألسعار في البلدان األخرى

قد تتعقد المقارنات الدولیة . على حد سواء قابلة للمقارنة من قبل الھیئات الحكومیة والخاصةالأسعار البیانات 
تشمل العوامل و. المتغیرة والحاجة إلى القابلیة للمقارنة بسبب عوامل مثل الحاجة إلى التكیف مع أسعار الصرف

المقارنة الفوریة لألسعار ھیاكل التكلفة المختلفة التي قد توجد في بلد ما مقارنة ببلد  قابلیة التي قد تمنع إمكانیة
كبیًرا في المناطق قد تختلف تكالیف التسلیم البریدي اختالفًا  ،على سبیل المثال. مختلفة للمنتجالتعریفات الآخر و

لذلك من  ،)كما ھو الحال في أسترالیا( بالمناطق الریفیة إلى حد كبیر ـً مقارنة )مثل ھولندا(المكتظة بالسكان 
بشكل مختلف  "الحلیب الطازج"یمكن تعریف منتج . المرجح أن تختلف األسعار النھائیة لتسلیم الرسائل أیًضا

عندما تكون  .ر االختالفات في التعریف أحیانًا اختالفات األسعار◌ّ ن تفسكما یمكن أ ،في بلد ما مقارنة ببلد آخر
فمن المرجح أن یتم تفسیر االختالفات في األسعار  ،المنتجات وھیاكل التكلفة قابلة للمقارنة بین الوالیات القضائیة

 .من خالل االختالفات في المنافسة

ث تغییر في السعر لكن بدالً من ذلك یحدث تغییر قد یكون لمقارنات األسعار قیمة محدودة عندما ال یحد
سیارات األجرة على ثبات األسعار باستخدام التنظیمیة الخاصة ب لوائحالقد تحافظ  ،على سبیل المثال. في الكمیة
 ولیسالتركیز فقط على السعر  فغنفي مثل ھذه الحالة،  .مع تقیید العرض الكلي لسیارات األجرة ،العدادات

  .التنظیمیة على المستھلك لالئحةاألثر الرئیسي  یتجاھل، قد الكمیة
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 التي ال تتطلب وصفة طبیةأسعار األدویة ات ـمقارن .53اإلطار 

لوحظ تباین كبیر في  ،(2003)في دراسة أجراھا مكتب التجارة العادلة في المملكة المتحدة حول صیدلیات البیع بالتجزئة 
 إلى قیامكان من المفترض أن یؤدي رفع القیود . بیة عبر الصیدلیات داخل المملكة المتحدةأسعار األدویة التي ال تتطلب وصفة ط

 .تحدید األسعار في الربع األدنى من ھذا التوزیعبالصیدلیات بشكل عام 

 

 توفیر السوق الخدمات للمجتمعات الصغیرة .54اإلطار 

قیود الدخول إلى طرق السفر الجوي عبر الحدود بین كندا والوالیات المتحدة في  برفعما یتعلق  من أھم الشواغل في
ھو أن المسافرین والشركات في المجتمعات الصغیرة سیتضررون من نقل خدمات السفر الجوي عبر الحدود إلى  1994عام 

على مدى السنوات العشر المقبلة في ظل الدخول والخروج على أساس السوق على  ،مع ذلك. المراكز السكانیة الرئیسیة
إلى  14زاد عدد المراكز السكانیة الكندیة ذات الخدمة الجویة العابرة للحدود المجدولة بدون توقف من  ،الطرق العابرة للحدود

 . 148إلى  58العدد اإلجمالي للمراكز العابرة للحدود طرق من  ارتفاع مع ،24
 .House of Commons Canada (2005) : المصدر 

 

 األسواق الحرة متاجر ألسعار فيـلرفع التعاقد الحصري  .55اإلطار 

األسواق الحرة في مطار إنتشون الدولي في عام  متاجر حول  (KFTC)في دراسة سوق التي لجنة التجارة العادلة في كوریا
مساحات  تؤجروھي شركة مملوكة للدولة ( ICNمباشرة بعد أن قامت لوحظت زیادة حادة في أسعار الخمور ومواد التبغ  ،2012

شركة واحدة عقد حصري لبیع الخمور والتبغ المعفاة من الرسوم الجمركیة في المطار لمنح تعاقدھا  بتوحید المطار)للبیع بالتجزئة في 
نوًعا  30ارتفع سعر  ،بمقارنة األسعار قبل وبعد التحول إلى عقد احتكار لبیع الخمور والتبغ ).2. 2013 -3. 2008( سنوات 5لمدة 

 بأن  (KFTC)أوصت لجنة التجارة العدالة في كوریا. (2009-2008)لمدة عام واحد  %9.8من منتجات الخمور والتبغ بمتوسط 
لمزید من الشركات بتشغیل متاجر بیع الخمور والتبغ المعفاة من الرسوم للسماح لمشتریات باتنظیمیة الخاصة الالئحة ال ICNر تغیّ 

 خمور والتبغلمع شركتین ل ICN تثم تعاقد .تماًما كما ھو الحال بالنسبة لمستحضرات التجمیل أو اإللكترونیات ،الجمركیة في المطار
 .2013مارس آذار/اعتباًرا من  المعفي من الرسوم الجمركیة

ثار 
ٓ
 في دراسات اللوائح التنظيمية المتقاطعة النتائجا

یمكن أن تكون المعلومات المتعلقة  .لمنتجات مختلفة قابلة للمقارنةغالبًا ما یتم تنفیذ إصالحات تنظیمیة 
بآثار اإلصالح التنظیمي أو االختالفات التنظیمیة في منتج واحد بمثابة درس لإلصالحات المحتملة في المنتجات 

حیث یتم  ،المثال، یمكن إعداد برنامج تداول تنافسي لالنبعاثات الملوثة ألكسید الكبریتعلى سبیل . األخرى
مع  ،تداولھاثم یتم  )على الملوثین الحالیین ،على سبیل المثال(توزیع حقوق تلویث أكسید الكبریت بطریقة ما 

برنامج تداول  عبوضقد یكون ھناك اھتمام  ،بعد مرور بعض الوقت. انخفاض سنوي في صافي التراخیص
تداول  من تجاربالقد توفر . مثل أكسید النیتروجین أو البنزین أو الجسیمات الدقیقة ،انبعاثات لملوثات أخرى

االنبعاثات، وكیفیة عملھا مع أكسید النیتروجین، معلومات قیمة حول كیفیة جعل تداول االنبعاثات یعمل على 
على سبیل المثال، قد تحتوي مصادر . قد ال تكون المقارنات دقیقة مع ذلك،. ملوثات أخرى مثل أكسید النیتروجین

بینما قد یكون  ،معینة مثل مصانع ومحطات تولید طاقة ،ثابتة نقاطتلوث أكسید الكبریت عادةً على مصادر 
 قدو .قیادة السیارات والتدخین ،الصناعیة االستخداماتباإلضافة إلى  ،تشمل للبنزین في الغالف الجوي مصادر

مقارنةً  )ویكون غیر عملي( یطرح تنفیذ برنامج تداول االنبعاثات للبنزین بعد ذلك تحدیات مختلفة إلى حد كبیر
 ).بتداول االنبعاثات ألكسید الكبریت
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ثر 
ٔ
خر النتيجةا

ٓ
 في اإلصالح التنظيمي في مكان ا

في بعض األحیان یتم تنفیذ اإلصالحات التنظیمیة في والیة قضائیة واحدة والتي قد تكون مماثلة لتلك التي 
یمكن لدراسات الحالة البسیطة لإلصالح أن تقدم أمثلة مھمة وذات . في الوالیة القضائیة المحلیة تصورھاتم 

 .وطنیة أو إقلیمیة ومحلیةأن تكون إما  القضائیة یمكن للوالیاتو .صلة بالفوائد المحتملة

المسؤولین  الموظفینیمكن العثور على معلومات حول نتائج اإلصالحات في والیات قضائیة أخرى لدى 
قد یؤدي البحث  .أو المنظمات الدولیة األوساط األكادیمیةعن اإلصالح في االختصاصات القضائیة األخرى أو 

 .الحات إلى تحدید األعمال ذات الصلة أو الخبراء ذوي الصلةفي اإلنترنت عن دراسات أكادیمیة لمثل ھذه اإلص
اإلصالحات المؤیدة للمنافسة  آلثاروضعت منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة قاعدة بیانات للدراسات التجریبیة 

باللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة فحسب، بل بلغات أخرى أیًضا، بھدف جمع لیس  التي تشمل دراسات اإلصالح
قاعدة البیانات ھذه متاحة إلكترونیًا وبصیغة  وستكون. اإلصالحات األثیراتحول  من المعلومات الكم األكبر

قابلة للبحث على موقع منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة على شبكة اإلنترنت لتمكین تحدید دراسات 
 .اإلصالحات في قطاعات معینة

من العدد  بكثیر لذلك فإن قائمة الدراسات أصغر .زء األكبراإلصالحات في الج تأثیراتتم دراسة تلم 
 .الفعلي لإلصالحات المؤیدة للمنافسة التي أجرتھا الحكومات

 التجارب

. مصدر للمعلومات حول سلوك االقتصاد الجزئي باعتبارھاالتجارب ب على نحو متزایداالعتراف یتم 
معرفة كیفیة تأثیر متطلبات إعداد التقاریر على لخاص بشكل  التنظیمیة مفیدةً  التجارب مع اللوائح تكونقد 

 .سلوك المستھلك أو كیفیة تأثیر االتصاالت على النتائج

تتمثل المنھجیة التي تقوم علیھا الدراسات التجریبیة في تحدید فرضیة لكیفیة تغیر السلوك من تغیر في 
وھي (ثم اختبار ھذه الفرضیة، من خالل مراقبة إجراءات مجموعة التحكم  ،بیئة الجھات الفاعلة ذات الصلة

یمكن مقارنة سلوكیات  .)شھدت اإلصالح المقترحومجموعة معالجة ( )المجموعة األساسیة بدون إصالح
تستعین . التغییرات المتوقعة فيالمجموعتین باستخدام األسالیب اإلحصائیة األساسیة وتقدیرات مستوى الثقة 

عدید من الدراسات التجریبیة بالطالب، غیر أّن مجموعة الدراسة المثالیة تتكون من أشخاص یقارنون بمن لا
على سبیل المثال، قد یتم اختبار إصالح قوانین إعالنات التجزئة  .ھدفًا لإلصالحات المؤیدة للمنافسة ونسیشّكل

  .على مستھلكي التجزئة

 إلفصاحاتجریبیة حول ـالالدراسات . 56اإلطار 

أثبتت دراسة تجریبیة حول أشكال اإلفصاح عن الرھن العقاري أجرتھا لجنة التجارة الفیدرالیة األمریكیة أنھ قد 
یكون للنماذج التجریبیة التي قدمت معلومات لمشتري المنازل آثار غیر متوقعة وتؤدي إلى إرباك مشتري الرھون العقاریة، 

 أسلوبفي ھذه الدراسة، تّم استخدام  صفقات أفضل.تفضیل صفقات مالیة أسوأ على إلى في كثیر من األحیان  سیدفعھممما 
واكتسب . اختبار أثر المعلومات على اتخاذ قرارات المستھلك مع المجموعات التجریبیة، بدالً من التنفیذ الفعلي للنماذج

 .راسات تجریبیة مماثلةعاد تصمیمھ قیمة معلومات أفضل بكثیر للمستھلكین، وفقًا لدنموذج بدیل مُ 

 Lacko, J. and J. Pappalardo, (2004) المصدر:
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 التوضیحیةالمشاریع 

كما تشّكل ھذه . من أكثر أشكال األدلة إقناًعا حول فوائد التغییر التنظیمي التوضیحیةتعتبر المشاریع 
تبني تغییر تنظیمي مقترح، لكنھا ال تتطلب نشًرا وطنیًا  أثرالمشاریع شكالً من أشكال التجربة التي تبحث في 

التغییر على مجموعة سكانیة فرعیة أو منطقة  تأثیراتبفحص  تقومبدالً من ذلك، . لھذا التغییر دفعة واحدة
 .، فیمكن اعتماده على نطاق أوسعالتوضیحيإذا باء التغییر بالنجاح استنادًا إلى المشروع  .جغرافیة ذات صلة

في قدرتھا على ضمان اآلثار المتوقعة لإلصالحات المقترحة وتحدید  التوضیحیةمثل إحدى میزات المشاریع تتو
التأثیرات المتوقعة، فیمكنھا في النھایة توفیر موارد حكومیة  التوضیحیةإذا لم ینتج عن المشروعات  .ھذه اآلثار

 .كبیرة عن طریق تجنب تكالیف نشرھا على نطاق واسع

دون من في بعض األحیان، قد تنشأ تجارب السیاسة  .اتھي تجارب سیاس التوضیحیةریع إّن المشا
على سبیل المثال، قد تراعي الحكومات الفیدرالیة أنواًعا مختلفة من  .مشروع توضیحي أنھا اإلعالن رسمیًا عن

  .لوائح الدولة وتقارن آثارھا

 الفیدرالیةالرحالت مقارنات األسعار بین الرحالت التي تنظمھا الدولة و .57اإلطار 

داخل ( نشأ أحد المبررات األصلیة إللغاء تنظیم شركات الطیران في الوالیات المتحدة من مقارنة أسعار الرحالت داخل الوالیة
شّكلت  .الفیدرالیة المطبقة على رحالت الطیران عبر الوالیات الالئحة التنظیمیة ترعاھابالرحالت الطویلة المماثلة التي  )كالیفورنیا

 . لتحریر وطني أوسع توضیحیًاداخل الدولة في الواقع مشروًعا  تحرًرااألكثر  الالئحة التنظیمیة

أسعار تذاكر الطیران لكل میل مسافر  س)أنجلولوس  - سیما طریق سان فرانسیسكو (السوق كالیفورنیا األقل تنظیماً  شھد
  ك).نیویور مدینة - واشنطن العاصمة (مثلالوطنیة  التنظیمیة الطرق المماثلة التي تغطیھا اللوائحأقل بكثیر من 

 .Keeler, T. (1972): المصدر

 تقدیرات القیمة 4.4

 فوائد المستھلك 4.4.1

الطلب إلى نقطة التنظیمیة كتغییرات من نقطة على منحنى  لالئحةغالبًا ما یمكن فحص اآلثار التنافسیة 
التي لھا تأثیر الحد من  التنظیمیة بالنسبة للعدید من اللوائح .ویمكن اعتبار ذلك تغییًرا في نھج التوازن .أخرى

الناجم عن التغییر من الذي یلحق بھ ولمستھلك أو الضرر ل ةفائدالالعرض أو رفع األسعار، یمكن حساب تقدیر 
. (CES) ثابتة حاللیةإ نةرومطلب ذات و ة للطلبالخطیلمنحنیات في حالة اتوازن إلى آخر بسھولة نسبیة 

. الثابتة حاللیةاإل نةروالمذات طلب الستوفر حالة الطلب الخطي بشكل عام تقدیًرا أقل لفائدة اإلصالح من حالة 
 نةروالمذات طلب ویوفر الالحد األدنى  ،تقدیر، حیث یوفر الطلب الخطيبالنسبة للیمكن اعتبار الحالتین كحدود و

 . الحد األعلى الثابنة، حاللیةاإل
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 لحق بالمستھلكی الذير ضر: ال4الرسم 

 

 القیاس المعیاري

في العدید من القطاعات، یتوفر الحد األدنى من المعلومات حول التسعیر ومبیعات الشركات وغیرھا من 
لھذا . حساب الفوائد عبر تغییر في نھج التوازن ھذهالمحدودة البیانات  نعتم وقد 9.المؤشرات االقتصادیة الفنیة

. على الرغم من أنھا تأتي في المرتبة الثانیة بعد تغییر نھج التوازن ،قیّمةً السبب، یمكن أن تكون تقنیة مبسطة 
تتمثل فائدة ھذه و 10.لالستخدام في الظروف التي ال تتوفر فیھا معلومات أفضل معیاریًایوضح ھذا القسم مقیاًسا 

التدابیر المعیاریة في أنھا تساعد في تحدید مستوى الفوائد التي قد توجد، وتساعد على توفیر مؤشر معقول وقابل 
إیرادات القطاع   :المدخالت الرئیسیة لمثل ھذا المقیاسوتتضمن . للمقارنة لقیمة التغییر التنظیمي المؤید للمنافسة

  ة.الموجود دالقیوتأثیر السعر لنوع ومرونة الطلب ومتوسط 

                                                      
الئحة الكان من الممكن أن تساعد ھذه المصادر في تحدید منحنیات العرض التي من شأنھا أن تنطبق مع   9

  التنظیمیة األساسیة والالئحة التنظیمیة الخاصة بالمنافسة.
یھدف و ).في دالة طلب مرونة ثابتة ،ε|   =2  |أو ( 2- مرونة السوق بمقدار المعیاريیفترض المقیاس   10

قد یكون اإلجراء أكثر  .إلى تمثیل مرونة المنتج النموذجیة مع منافسة معتدلة وبدائل بعیدة لكن مجدیة
دقة إذا توفرت معلومات إضافیة، أو إذا كانت ھناك أسباب لالعتقاد بأن الطلب إما غیر مرن بشكل 

الكھرباء أو األنسولین، أو مرن بشكل خاص، كما ھو الحال مع بعض السلع  خاص، كما ھو الحال مع
 .األساسیة



 الدلیل التشغیلي لتقییم المنافسة
 

 2019منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة ©  4النسخة مجموعة أدوات تقییم المنافسة،  84

 لتقدیر 11صیغة فتتمثل ،اي یتم إلغاؤهتال القیودنوع  بحسبإذا كان من الممكن التنبؤ بتغیرات األسعار 
 :فيفائدة المستھلك من إزالة التقیید 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =  �𝜌𝜌 +
1
2

|𝜖𝜖|𝜌𝜌2�𝑅𝑅𝑟𝑟 

 :حیث

- CBs: المستھلكالذي یلحق ب المقیاس المعیاري للضرر 

- ρ : المرتبط بالقیودالنسبة المئویة للتغیر في السعر 

- R: إیرادات القطاع 

- |ε|  لقیمة المطلقة لمرونة الطلب:ا 

، بالنسبة لسوق نموذجي ε |  =2 |االفتراض عندما تكون مرونة القطاع غیر معروفة، یمكن اعتماد 
الئحة الرتفاع األسعار وعدم وجود  ◌ً بعض المستھلكین لوقف الشراء استجابة واستعداد معقول مع المنافسین

  :تبلغ لتحقیق فائدة تقدیریة من إلغاء قیود ،ألسعارتنظیمیة ل

𝐶𝐶𝐶𝐶 =  (𝜌𝜌 + 𝜌𝜌2)𝑅𝑅𝑟𝑟 

 :اإلیرادات

فھي أقل سریة  ،وحتى لو لم تكن كذلك ،عتبر اإلیرادات مقیاًسا قیًما ألنھا غالبًا ما تكون متاحة بسھولة◌ُ ت
 . السعر والكمیة المباعة ،من العنصرین المكونین لإلیرادات

عادةً ال . بالالئحة التنظیمیةیجب أن تكون اإلیرادات ھي تلك الموجودة في السوق المتأثر بشكل مباشر 
یجب ممارسة بعض األحكام عند . في رقم اإلیرادات مدرجةً ذات الصلة لكن األسواق البعیدة  تكون إیرادات

 .تحدید حدود السوق لغرض تقدیر اإلیرادات

یمكن . ادات معروفة لسوق وطني، لكن اللوائح التنظیمیة تحدث أثًرا محلیًا فقطإذا افترضنا أن اإلیر: مثًال 
تقدیر اإلیرادات المحلیة من اإلیرادات الوطنیة، على سبیل المثال عن طریق إجراء حسابات اإلیرادات للفرد، 

 . أو حسابات اإلیرادات لكل منفذ أو الحسابات لكل وحدة من المنطقة الجغرافیة

مما یسمح بحساب الفوائد من تعزیز المنافسة والتي یتم قیاسھا  ،إلیرادات بوحدات العمالتیتم قیاس ا
 . أیًضا بوحدات العملة

 لتغییر في األسعار ـالنسبة المئویة ل

                                                      
 .1 في الملحق االشتقاقانظر إلى   11
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أثر أسعار أنواع مختلفة من التغییرات المؤیدة للمنافسة في  التي تدرسدراسات الالعدید من  تم إجراء
المرجعیة لتقدیر  المعاییر ، في رسوم2تم دمج ھذه الدراسات، في الجدول الوارد في الملحق  .الالئحة التنظیمیة

 .2إدراج النقاط المرجعیة في الجدول  ویتم .قیمة القیود في مجاالت مختلفة

یسرد الجدول تأثیر  ،من القیودلكل . نوع التقیید الذي تم تحدیده یجب تحدید ،للعثور على المعیار المناسب
إذا كانت ھناك أرقام أكثر تحدیدًا معروفة، من دراسات قطاعیة محددة، فقد تكون ھذه أكثر مالءمة من . عیارالم

 .في حالة عدم وجود دراسات مناسبة، یكون المعیار بمثابة تقدیر تقریبي أولي مفید. العام المعیار

الذي یحتوي على أكبر فرق في  القیدتحدید  یتمثل فيعندما یتم تحدید قیود متعددة، فإن النھج المتحفظ 
 . السعر واستخدام ھذا كأساس للتغیر في النسبة المئویة في السعر

 نوع القیود التنافسیة التي تم إلغاؤھا

تشمل اآلثار المحتملة األخرى التي تم قیاسھا . السعر في غالبًا ما یؤدي إلغاء قیود تنافسیة ملزمة إلى تغییر
تستند و. للمنافسة المؤیدةتأثیرات األسعار للخیارات التنظیمیة متوسط  2ح الجدول یوض. المخرجات والوظائف

 . ھذه األرقام إلى مسح للدراسات الالحقة للتغیرات في السیاسات الحكومیة

  االنتقالمتوسط تأثیر السعر من  2الجدول 
 لخیار التنظیمي المؤید للمنافسةإلى ا

نسبة (تغیر السعر المعیاري 
لسعر إلى سعر أقل تغیر ا

 )تنافسیة
 الفئة والفئة الفرعیة للقید التنظیمي

 حد من عدد أو تنوع الموّردین ال(أ)  0.20-
 منح حقوق حصریة إلى موّرد لتوفیر سلع أو خدمات  1 0.19-
 . للحصول على ترخیص أو تصریح أو موافقة كشرط للنشاط التجاري إجراءات ضعو 2 0.23-
 حد من قدرة بعض أنواع الموردین على توفیر سلعة أو خدمة ال 3 0.15-
 رفع بشكل كبیر من تكلفة الدخول أو الخروج على المورد  4 0.19-
ا أمام قدرة الشركات على تورید السلع أو الخدمات أو العمالة أو على ◌ً ا جغرافي◌ً ضع عائقو 5 0.12-

 استثمار رأس المال 
 حد من قدرة الموّردین على المنافسة ال(ب)  0.18-
 حد من قدرة البائعین على تحدید أسعار السلع أو الخدمات ال 1 0.19-
 اإلعالن عن سلعھم أو خدماتھم أو تسویقھا فيمن حریة الموردین  الحد 2 0.14-
المنتجات توفر میزة غیر مبررة لبعض الموردین على حساب غیرھم أو  لجودة معاییروضع  3 0.16-

 المطلعینتكون أعلى من المستوى الذي قد یختاره بعض المستھلكین 
  

سیما من خالل  (والغیرھم مقارنةً برفع بشكل كبیر تكالیف اإلنتاج على بعض الموردین  4 0.39-
 )ن الجدد للسوقمعاملة الشركات القائمة بشكل مختلف عن الداخلی

 افز الموّردین على المنافسة ومن ح الحد(ج)  0.20-
 . نظاما للتنظیم الذاتي أو المشترك إنشاء 1 0.28-
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یتطلب أو یشجع معلومات عن نواتج الموردین أو أسعارھم أو مبیعاتھم أو تكالیفھم لكي یتم  2 0.10-
 نشرھا 

 معین أو مجموعة معینة من الموردین من سریان قانون المنافسة العام  قطاعنشاط  استثناء 3 0.25-
 حد من الخیارات والمعلومات المتاحة للمستھلكین ال(د)  0.20-
 من قدرة المستھلكین على اتخاذ قرار بشأن الجھة التي یشترون منھاحد ال 1 0.32-
المستھلكین بین موردي السلع أو الخدمات من خالل رفع التكالیف الصریحة أو  حركةحد من ال 2 0.12-

 الضمنیة لتغییر الموردین 
 بشكل جوھري المعلومات التي یحتاجھا المشترون للشراء الفعال  تغییر 3 0.16-

 تدابیر المنافع األخرى 4.4.2

على سبیل المثال، في بعض . السعر من خالل یمكن قیاس الفوائد من إزالة القیود التنافسیة بطرق غیر
 ،في الواقع. لكمیات المستھلكین أیًضاایضّر تقیید . یتم تنظیم األسعار، لكن یتم تقیید الكمیة المعروضة ،األحیان

أكثر من  حتى مع تثبیت األسعار، إلى إلحاق الضرر بالمستھلكین، %1قد یؤدي خفض الكمیة المعروضة بنسبة 
ستؤدي إلى حصول المستھلكین على أقل  %1السعر بنسبة  في وذلك ألن زیادة. في األسعار %1 زیادة بنسبة

تخصیص انخفاض الكمیات  بالضرورة لن یتم ،في المقابل. فائدة ھامشیة من المنتج الذي یوقف مشتریاتھم
كین، بما في ذلك أولئك الذین لدیھم أدنى فائدة ھامشیة، لكن یمكن أن ینطبق أیًضا على جمیع المستھل للمستھلكین

یمكن أن یكون نوع التقدیر الذي یتم إجراؤه في مقیاس . شخصیة عالیة جدًا من االستھالك بفوائد الذین یتمتعون
 أنھ ومن المثیر لالھتمام .1) انظر الملحق(ة قریبًا أو أعلى من التقدیر الناتج عن استبعاد الكمیّ  ةالقیاسي الفائجة

فإن الفائدة المقدرة للمستھلك من إزالة التقیید  ،إذا كان من الممكن تقدیر تأثیر السعر من نوع تقیید الكمیة المطبق
 :ھي

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
1
2

(1 − 𝜌𝜌)𝑅𝑅𝑓𝑓  
 

سیعتمد المتغیر . التي یمكن استخدامھا باإلضافة إلى الكمیة بالفوائدھناك العدید من المتغیرات المتعلقة 
 .وما یھم المستھلكین والبیانات المتاحة المناسب للقیاس على القطاع

 

 

 

 

 

 اختیار المتغیرات ذات الصلة. 58اإلطار 

لكن الحد من عدد سیارات األجرة یعني أن أوقات انتظار سیارات األجرة للركاب  ،ثابتة أسعار سیارات األجرة تكونقد  •
قیمة  Xوقت االنتظار  :الذي یجب قیاسھ المتغیر المالئم. مرتفعة، أو أن بعض المناطق تعاني من نقص في الخدمات
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 See OFT (2003) The regulation of licensed taxi and PHV services in the] .الوقت لمن ینتظرون
UK 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/share
d_oft/reports/comp_policy/oft676.]pdf 

قد أن المرضى الذین یبحثون عن دواء  قد یعني قد تكون أسعار الصیدلیات ثابتة، لكن الحد من عدد الصیدلیات •
 تكلفة النقل). + قیمة الوقت(  Xزیادة وقت السفر :أبعد مما یرغبون فیھ التنقل لمسافة إلى یضطرون

 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft676.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft676.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft676.pdf
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 التعدیالت على القیم 4.4.3

 الخصم

وقد  ،ستمتد الفوائد والتكالیف التي توفرھا التدابیر المقترحة على مدى سنوات ،في كثیر من الحاالت
غالبًا ما یكون الخصم في مثل ھذه الحاالت،  .ن الخیارات المختلفةـمیختلف توقیت الفوائد والتكالیف الناتجة 

كما قد یسمح الخصم بمقارنة التكالیف والفوائد التي تحدث  .بشكل سلیممقارنة الخیارات المقترحة ـضروریًا ل
وعوامل أخرى، مثل تكلفة الفرصة  ،في وقت مبكر الفوائدبناًء على التفضیالت المجتمعیة لتلقي  الوقتعلى مّر 

عن طریق تحدید طول الفترة (من الشائع في تقدیرات الفوائد التنافسیة اقتطاع الفوائد و .ال والتضخمالبدیلة لألمو
 .لمراعاة التبصر غیر الكامل للھیئات التنظیمیة )بخمس سنوات ،على سبیل المثال ،الزمنیة المدروسة

بشكل عام،  ).NPV( حالیةكل خیار بصافي القیمة الالفوائد المستقبلیة ل یسمح الخصم بالتعبیر عن تدفق
صافي  م یكن لدیھل ما ال ینبغي تحدید أي خیار مقترحو .یجب تحدید الخیارات ذات صافي القیمة الحالیة األعلى

 .قیمة حالیة أعلى من حالة عدم القیام بأي شيء

وفقًا  الحالیةالحتساب صافي القیمة الحالیة، یجب خصم الفوائد والتكالیف المستقبلیة لكل سنة إلى قیمتھا 
 :ھي معدل الخصم rو  0ھي السنة التي تبدأ من  tللصیغة التالیة، حیث 

 )التكالیف-الفوائد= (القیمة الحالیة  :ھي tلصافي الفائدة في الوقت  )اآلن( 0 القیمة الحالیة في الوقت •
t /tr)+1 ( .  القیمة الحالیة للسیاسةن مجموع القیمة الحالیة لصافي الفائدة في كل مرة قید النظر مینتج. 

والذي قد  ،سعر الفائدة الضمني على السندات الحكومیة فيأحد المصادر المحتملة لمعدالت الخصم یكمن 
ظیمیة الوطنیة مصدًرا نتشّكل الھیئات الت ).أو الفوائد المجتمعیة من المكاسب( األموال للحكومات یعكس تكلفة

ھناك العدید من  ،على نطاق واسعو .مخفضة حالیة لتدفقات استثمار األصولآخر، عندما یتعین علیھا إنتاج قیم 
لن یتخذ ھذا الدلیل موقفًا بشأن معدل الخصم المناسب لصنع السیاسات والخیارات لتحدید معدل الخصم؛ 

  .الحكومیة

دث فیھا السنوات ذات الصلة التي تح لكلالقیمة الحالیة  ما ھو مجموع صافي القیمة الحالیة لخیار إن
  .الفوائد والتكالیف

الفوائد والتكالیف بمرور الوقت، یصبح تحدید معدل الخصم المناسب أمًرا بالغ األھمیة  تحدثعندما 
العامة  الفوائد-قد یعتمد اختیار معدل الخصم الحقیقي األساسي على إرشادات التكلفةو.لتحدید الخیار األفضل

 12.للبلدان

ضخمة تؤدي مبدئیًا  أولیةاستثمارات  1یتضمن الخیار  .لتحقیق ھدف السیاسةیتم النظر في خیارین  :مثالً 
تكالیف  2یتضمن الخیار  .اقتصادیة صافیة منخفضة نسبیًا لكنھا تؤدي إلى فوائد صافیة أعلى الحقًا فوائدإلى 

                                                      
لمزيد من المعلومات حول تقنيات قياس ومقارنة المخاطر وعدم اليقين فيما يتعلق بالخيارات المقترحة، انظر، على   12

خضر )2018(سبيل المثال، خزانة الملكة في المملكة المتحدة 
ٔ
التقدير والتقييم في الحكومة المركزية،  :الكـتاب اال

مانة مجلس الخزانة الكندية المنقح A-94تعميم رقم ال مكـتب الميزانية واإلدارة في الواليات المتحدة،
ٔ
 ، (2007)وا

 .المقترحات التنظيمية :دليل تحليل التكاليف والفوائد الكندية
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بموجب  .الحقأقل مما یسمح لھ بتولید فوائد صافیة أعلى في وقت مبكر لكن على حساب الفوائد في وقت  أولیة
 .%5التكلفة الوطنیة، یتم تطبیق معدل خصم بنسبة  فوائد إرشادات

 الخصم في مقارنة الخیارات .3الجدول 

 5 4 3 2 1 السنة
الفوائد ( 1خیار ال

 والتكالیف)
(USD 000 000s) 

 2الخیار 
 التكالیف)-(الفوائد

(USD 000 000s) 

 1خصم الخیار   % 5 الخصمعامل 
 التكالیف)-(الفوائد

(USD 000 000s) 

 2 خصم الخیار
 )التكالیف-الفوائد(

(USD 000 000s) 

0 100 1200 1 100 1200 
1 500 1100 .952 476 1047 
2 750 1000 .907 680 907 
3 1000 750 .864 864 648 
4 1200 500 .823 988 412 
5 1300 000 .784 1019 0 

 4214 4127  4550 4850 المجموع

صافي فوائد كملیون دوالر أمریكي  300ألنھ یوفر  1بناًء على الفوائد والتكالیف االسمیة، یُفضل الخیار 
قیمة حالیة إلضافیة  فوائدوالذي یوفر  2یكون الخیار المفضل ھو  ،عندما یتم خصم المرتجعات ،مع ذلك .إضافیة
 .ملیون دوالر أمریكي 87بقیمة 

 الخطر/عدم اليقين 4.4.4

وأوجھ عدم تخضع الفوائد والتكالیف المرتبطة بخیارات السیاسة المقترحة لمخاطر  ،معظم الحاالتفي 
تستند تقدیرات الفوائد والتكالیف للتدابیر المقترحة إلى التوقعات والتقدیرات التي تخضع نفسھا  ،عادةً  .كبیرةیقین 

ر الفائدة والطلب على المنتجات والتأثیرات مثل توقعات النمو االقتصادي وأسعا ،عدم الیقینلدرجة عالیة من 
خیار  دفي ھذه الحاالت، قد تشّكل خطورة النتائج وتحمل المخاطر معیاًرا مھًما في تحدي .الصحیة والبیئیة

 .السیاسة

 عدم الیقینمصادر  وأوجھ عدم الیقین فیھا الخیاراتقد تتضمن المعلومات المفیدة لمقارنة مخاطر 
 ،الھامة؛ وحیثما أمكن أوجھ عدم الیقینحساسیة النتائج لمصادر و؛ القیمة المتوقعة للنتائجتقدیرات و؛ الرئیسیة

  .والتكالیف وصافي الفوائد للفوائدالتوزیعات االحتمالیة 

لكن  .السیناریوھات وتحلیل الحساسیة وضععدم الیقین أوجھ تتضمن تقنیات تقدیر ومقارنة المخاطر و
 الالئحة التنفیذیةممارسات القطاع الخاص قبل تنفیذ  بلمخاطر ھو عدم إمكانیة التنبؤ العائق الرئیسي لتقدیرات ال

  .الجدیدة

واالقتصادیة والسیاسیة  التقنیةالسیناریوھات للفت االنتباه إلى أوجھ عدم الیقین  عملیة وضعیمكن استخدام 
بالنسبة للوائح ذات التأثیر المنخفض أو المتوسط، قد یتضمن ذلك طرح  .الرئیسیة ذات الصلة باختیار االقتراح

في  .العالیة األثر التنظیمیة اللوائح رر نماذج أكثر تفصیالً للدول المستقبلیةبقد ت .البسیطة "ماذا لو"أسئلة الـ 
 .والخیاراتكلتا الحالتین، یجب أن تستند المقارنات إلى صافي القیمة الحالیة النسبیة للسیناریوھات 
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یتضمن تحلیل الحساسیة تغییر المعلمات الرئیسیة المستخدمة لتحدید فوائد وتكالیف السیاسة المقترحة 
: ، على سبیل المثالتكون متنوعةتشمل المعلمات التي قد و .ودراسة أثر ذلك على صافي القیمة الحالیة للنتائج

  .التضخم العاممعدل  )3و( الخصم معدل )2و( الفوائد والتكالیف ) 1(

من  ،في الوقت الحالي .مثل تحلیل مونت كارلو ،عدم الیقینأوجھ تتوفر أیًضا نماذج أكثر تعقیدًا لمعالجة 
على سبیل المثال بسبب صعوبة  ،لتقییم المنافسة ألنھ من الصعب تحدید نطاق عدم الیقینیكون مناسبًا المحتمل أال 

  .ظیمیةلالئحة التنتحدید النتائج غیر المقصودة 

 

 :مثال مفصل

 تقییم خیارات اإلصالح

 یواصل ھذا اإلطار المثال التفصیلي المتداول في كل أجزاء ھذا الدلیل.

 "ب"یقدم القسم و .النتائج الرئیسیة من تحلیل اإلدارة لكل خیارأ  یوضح القسم .للخیارات المذكورة أعاله الوزارةیوفر ھذا الجزء تقییم 
 .الوزارةمقارنة بین الخیارات وفقًا للمعاییر المنصوص علیھا في توجیھ الوزیر إلى 

 تحلیل الخیارات .أ

ھذه الخیارات واألسباب لعدم  .من التحلیل األكثر عمقًا 2تم إجراء تقییم أولي للخیارات المذكورة أعاله مما أدى إلى رفض 
 :ا من المراجعة المتعمقة ھي كما یليإخضاعھا لمزید

یجب تحدید الخصومات  .ستنطوي أي محاولة لرصد وحظر الخصومات على تحدیات كبیرة :الصیدلیةالخصومات منع  •
لن یمنع  ،على سبیل المثال .على نطاق واسع وبعنایة لمنع المنافسة بین الموردین من التحول ببساطة إلى أبعاد تنافسیة أخرى

الموردین من التنافس في أبعاد مثل تمویل الخدمات غیر الصیدالنیة أو منح أسعار  األدویة البدیلةلخصومات  معیاريتعریف 
لن یضمن مجرد حظر  ،عالوة على ذلك .تفضیلیة للمنتجات غیر الصیدالنیة أو تمویل الرحالت أو االمتیازات األخرى

بدالً من ذلك، قد یسمح  .ل ھذه المنافسةفي غیاب آلیة لدفع مث موردي األدویة البدیلةالتخفیضات تطور المنافسة السعریة بین 
  .باالحتفاظ بالخصومات المقدمة حالیًا لمصنعي األدویة البدیلةببساطة 

 .قد تشّكل المنافسة بین الصیدلیات محرًكا فعاالً للغایة ألسعار األدویة البدیلة المنخفضة ،كما ورد :الصیدلیاتشبكة  منافسة •
 .النھج في السیاق المحلي على تغییرات أساسیة ومعقدة في إطار العمل التنافسي الحاليمع ذلك، تنطوي محاولة استخدام ھذا 

مما یؤثر سلبًا  ،الخطة الوطنیة للتأمین الصیدالنيعالوة على ذلك، ھناك احتمال أن یتم استبعاد العدید من الصیدلیات من 
سن ومجموعات المرضى األقل قدرة على قد تترتب عواقب وخیمة بشكل خاص على كبار ال .على العدید من المرضى

  .المتزاید الستشارة الصیادلة والتنقلالحركة مما یجبر الكثیرین على تبدیل الصیادلة 

اإلطار الحالي ھي كما  لإلبقاء علىالنتائج الرئیسیة من التحلیل التفصیلي للخیارات األخرى المحددة والحالة األساسیة إن 
  .یلي

 الوضع القائم .1

المرتفعة في  األدویة البدیلةیمكن توقع استمرار أسعار  ،یتم إجراء تغییرات كبیرة على إطار العمل التنافسي الحالي ما لم
 ،2011في عام ، %55 ت الخصومات بنسبةأد ،باستخدام متوسط مستوى الخصم الذي تم اإلبالغ عنھ من قبل الموردین .المستقبل

أو بنسبة تقل قلیالً  ،ملیار دوالر أمریكي في النفقات 9.7ملیار دوالر أمریكي من أصل  2.9حو إلى زیادة تكالیف األدویة بما یقدر بن
من المرجح أن یزداد حجم ھذه التكالیف خالل السنوات العدیدة القادمة حیث تفقد األدویة الحاصلة على  ،عالوة على ذلك .%30عن 

  .براءات اختراع مستخدمة على نطاق واسع حمایة براءات االختراع
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إن  .فاءةیفرض اإلطار الحالي أیًضا تكالیف موارد غیر مباشرة مھمة على االقتصاد من خالل إنتاج أحجام صیدالنیة أقل ك
وصفة طبیة سنویًا سیؤدي إلى وفورات في تكلفة الموارد  75000وصفة طبیة سنویًا إلى  42000زیادة متوسط حجم الصیدلیة من 

  .ملیار دوالر أمریكي 1.5ملیار دوالر أمریكي و  1.4تراوح بین تالمقدرة لالقتصاد بما 

من ناحیة أخرى،  .شكل غیر مباشر على الجودة الشاملة للرعایة الصحیةأیًضا ب البدیلة الحالیة لألدویة المرتفعةتؤثر التكلفة 
قد تؤدي الھوامش و .قد یسّھل العدد الكبیر من الصیدلیات في ظل اإلطار الحالي لبعض المرضى الوصول إلى خدمات الصیدلیات

مثل ساعات  ،الخصومات أیًضا إلى تعزیز توفیر بعض خدمات المرضى المفیدة كطریقة للمنافسة بموجبالمرتفعة المقدمة للصیدلیات 
 .لمرضىاألطول ل استشاراتالالعمل األطول و

عالوة  .المرتفعة توفر موارد أقل في أجزاء أخرى من نظام الرعایة الصحیة األدویة البدیلةمن ناحیة أخرى، تعني تكالیف 
ت أن التكالیف الصیدالنیة قد تشّكل شرًطا مھًما الستخدامھا خاصة من قبل المرضى ذوي الدخل المنخفض وجدت الدراسا ،على ذلك

قد تؤدي األسعار المرتفعة التي یتم دفعھا مقابل  ،وفقًا لذلك .والذین یكونون عموًما أقل احتمالیة للحصول على تأمین خاص تكمیلي
إلى عدد كبیر من حاالت ال یستخدم فیھا المرضى  ،ن المدفوعات المشتركة للمرضىحیث تزید بشكل كبیر م ،المنتجات الصیدالنیة

 .األدویة الموصوفة لھم

 اتاسترجاع خصومات الصیدلی .2

للدافعین على مستوى الخصومات  الوفوراتمع ذلك، سیعتمد صافي  .باالحتفاظ باإلطار التنافسي الحالي االسترجاعیتمیّز نھج 
 .عنھا فعلیًا وجزء ھذه الخصومات الذي یُسمح للصیدلیات باالحتفاظ بھالتي یتم اإلبالغ 

كما ورد  .ً◌اأساسي تحدیًاسیشكل الحصول على معلومات دقیقة عن الحجم الفعلي للخصومات وصافي األسعار التنافسیة 
كما  ،ببساطة إلى أبعاد تنافسیة أخرىأعاله، یجب تحدید الخصومات على نطاق واسع ودقیق لمنع المنافسة بین الموردین من التحول 

نظًرا للمجموعة فھذا اإلطار،  مثل حتى لو تم وضع .ستكون ھناك حاجة إلى إطار للرصد لمنع نقص اإلبالغ عن الخصومات
د من والمستوى العالي من المنافسة في تورید العدی االواسعة من الحوافز التي یمكن للموردین توفیرھا للصیدلیات لتخزین منتجاتھ

  .بشكل كامل لألدویة البدیلة لن یُتوقع الحصول على أسعار تنافسیة ،األدویة البدیلة

سیتطلب الحفاظ على  .الدویة البدیلةھناك قلق آخر في استخدام نھج االسترجاع ھو ضمان استمرار مستوى عاٍل من استبدال 
أو أكثر من % 25 الـ نطاق ضمنعلى األدویة البدیلة  وخصوماتحافز مالي للصیدلیات لتوزیع األدویة البدیلة إما أن تتلقى عالوات 

%، 25لصیدلیات نسبة لوترك  %،75فإن االسترجاع بنسبة  ،كما تم توضیحھ في الجدول التالي .الحالیة األدویة البدیلةقائمة أسعار 
دوالرات أمریكیة لمنتج العالمة التجاریة بناًء  10مقابل  لصرف دواء بدیلدوالًرا أمریكیًا  10.10یوفر عائدًا صافیاً للصیدلیة قدره 

 .من سعر العالمة التجاریة %61بنسبة  تسعیر الدواء العامعلى 

 منتجات تحمل عالمة التجاریة  من صرفعوائد الصیدلیة 
 %75نسبة االرتجاع ببموجب  بدیلةومنتجات 

عالمة تجاریة بنسبة ھامش ربح  الفئة
15% 

 %25بنسبة  ھامش ربح دواء بدیل

 USD 40.00 USD 24.40 األسعار قائمة
 USD 4.00 USD 4.00 الصرفرسوم 
 USD 6.00 USD 6.10 الھامش

 USD 10.00 USD 10.10 ةـصافي عائد الصیدلی
 

األدویة البدیلة التي تقل  لصرفلن یوفر حافًزا مالیًا للصیدلیات % 25أن ھامش الربح بنسبة إلى تجدر اإلشارة  ،مع ذلك
ستكون ھناك حاجة إلى زیادة ھوامش الربح لتحفیز الصیدلیات على  ،بدالً من ذلك .من سعر العالمة التجاریة% 60أسعارھا عن 

 .البدیلة صرف ھذه األدویة

من القیام بذلك  منعھا مع مراعاةاألدویة البدیلة  بصرفتحفیز الصیدلیات على صرف األدویة البدیلة، قد یتم تكلیفھا ـكبدیل ل
فإن التطبیق الفعال لھذا الشرط من المرجح أن یتطلب مستوى عاٍل من مراقبة وإنفاذ ممارسات  ،مع ذلك .الطبیب الذي یصفھا من قبل

  .صرف الصیدلیات

صیدالنیة ال المنتجاتتحدید الحد األقصى لسداد  باألدویة البدیلة فيآلخر للحفاظ على مستوى عاٍل من االستبدال البدیل ایكمن 
سیُسمح للمرضى الذین ما زالوا یرغبون في الحصول  .أي بدیل اعتمادعلى مستوى السعر العام ما لم تنص الوصفة على عدم  البدیلة

  .ذلك ولكن سیُطلب منھم دفع التكالیف اإلضافیةعلى منتج العالمة التجاریة بالقیام ب
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 یشّكلقد  .القطاع الخاص أیًضا ن مندافعيالومن المضاعفات األخرى المتعلقة باستخدام نھج االسترجاع ھي ضمان استفادة 
من جیوبھم ما لم یتم سداد مدفوعات  المنتجات الصیدالنیةمشكلة بشكل خاص بالنسبة لألشخاص الذین یدفعون ثمن  األمر ھذا

تتمثل إحدى الوسائل الممكنة لتجنب ھذه المشكلة في استخدام الخصومات المبلغ عنھا لتقلیل أسعار قائمة و .في وقت البیع االسترجاع
 .المرتفعة الصرف

تعتمد اآلثار غیر و .دلیاتوتسویة الحسابات مع الصی الخصوماتقد ینطوي نھج االسترجاع على تكالیف جاریة كبیرة لمراقبة 
باالحتفاظ بخصم یساوي  لھا إذا ُسمح .االحتفاظ بھا اعلى مستوى الخصومات التي یمكنھ یاتقطاع الصیدللالمباشرة لنھج االسترجاع 

ملیار دوالر أمریكي إلى حوالي 2.83 حوالي من  الصرفمن أسعار األدویة البدیلة، فسیؤدي ذلك إلى زیادة إجمالي رسوم  25%
ملیار دوالر  6.28التي تتلقاھا الصیدلیات ھي في حدود  والخصوماتالحالیة  الصرفرسوم  إن ،في المقابل .دوالر أمریكي 3.45

  .أمریكي

في حین قد تؤدي ھذه الخسارة الصافیة إلى خروج عدد كبیر من الصیدلیات من السوق، فمن غیر المرجح أن تثیر مشكالت 
بعض المناطق الریفیة  إال أن .دویة خاصة في المناطق الحضریة حیث یتواجد عدد كبیر من الصیدلیاتكبیرة تتعلق بالوصول إلى األ

  .في المستقبل التصحیحیةبشكل كبیر مما قد یتطلب بعض اإلجراءات قد تتأثر 

صول تؤثر محاوالت استرجاع مستوى أعلى بكثیر من الخصومات بشكل كبیر على كثافة شبكة الصیدلیات وویمكن أن  
مثل زیادة رسوم  ،قد تكون ھناك حاجة إلى وسائل بدیلة لتمویل الصیدلیة ،لضمان عدم حدوث ذلك .ادلةالمریض إلى خدمات الصي

األخرى مثل تقییمات األدویة ووصف األدویة لألمراض البسیطة وإدارة أدویة السكري وإدارة  الصیادلةأو التمویل لخدمات  الصرف
  .ختبارات المعملیة في الحاالت المتعلقة باألدویةاللقاحات وطلب وتفسیر اال

استرجاع الخصم إلى حد كبیر على األثر الصافي على عائداتھم باإلضافة إلى مبلغ أي تكالیف على  اعتراض الصیدلیاتتعتمد 
باالعتماد  ینالموردتم مواجھة معارضة كبیرة من تقد . وما یتعلق باإلبالغ عن الخصومات وتسویتھا في اإضافیة مفروضة علیھ

 موردو األدویة البدیلةیحافظ النھج بشكل بارز على اإلطار الذي یتنافس فیھ  ،وبخالف ذلك .على متطلبات اإلبالغ المفروضة علیھم
  .حالیًا

ًسا للمقارنة .3  حدود أسعار البلدان المتخذة أسا

للمقارنة یمكن أن یؤدي إلى وفورات كبیرة في تكلفة لألسعار على أساس أسعار البلدان المتخذة أساًسا  قصوى إن وضع حدود
ا وجدت البیانات التي تم شراؤھا من قبل وزارة الصحة حول أسعار األدویة البدیلة لسلة من البلدان منخفضة التكلفة نسبيً  .األدویة

بشكل  كانت األسعار األجنبیة منخفضةً و .من األسعار المحلیة %35في المتوسط، أقل بنسبة  ،أن األسعار األجنبیة والمتخذة أساًسا
باستخدام نھج المتوسط المرجح الذي یعكس أحجام األدویة البدیلة  .خاص مقارنة باألسعار المحلیة لألدویة ذات الحجم الكبیر نسبیًا

كان  2011في عام  إن تطبیق ھذه الحدود القصوى لألسعار .األسعار المحلیة من %39 أقل بنسبةاألسعار األجنبیة  كانتالمختلفة، 
  .ملیار دوالر أمریكي 2.46 بحوالي في تكالیف األدویة البدیلةقد أدّى إلى تحقیق وفورات 

عند ھذه المستویات إلى وفورات كبیرة في تكلفة األدویة، إال أنھا أقل المحددة سعار الحدود القصوى لألؤدي ستفي حین 
یعكس ذلك قیودًا مھمة في بیانات أسعار و .نھ موردو األدویة البدیلة المحلیونالذي أبلغ ع %55بكثیر من مستوى الخصومات البالغ 

فھي تتضمن حسومات أو خصومات تنافسیة  ،وفقًا لذلك .أسعار المصنع البسیطةتعكس معظم ھذه البیانات و األدویة األجنبیة المتاحة
  .في البلدان األخرى، وبشكل عام، ال تعكس بدقة السعر التنافسي األساسي الدافعینیتم تقدیمھا للصیدلیات أو 

 ذي منتج من صرف یاتالصیدل عائداتویقارن صافي  یاتالتالي إلى األثر المحتمل على عائدات الصیدل الجدولیُشیر 
یقلل  بحیث ،متخذ أساًسا للمقارنةبلد سعر حد أقصى لبموجب  ومنتج بدیل ،في ظل ظروف السوق الحالیة بدیلعالمة تجاریة ومنتج 

  .%39الحالي بنسبة  المنتج البدیلسعر 

 العالمة التجاریةعائدات الصیدلیات من المنتجات ذات 
 للسعر في البلد المتخذ أساًسا للمقارنة بموجب الحد األقصى

الدواء البدیل المسعر في  البدیل الحالي العالمة التجاریة الفئة
 للمقارنةخذ أساًسا تالبلد الم

 USD 40.00 USD 28.00 USD 17.08 السعر
 USD 4.00 USD 4.00 USD 4.00 الصرفرسوم 

 USD 6.00 USD 4.20 USD 2.56 ھامش الربح
 USD 0.00 USD 15.40 USD 2.73 الخصم 

 USD 10.00 USD 19.04 USD 9.29 عائدات الصیدلیة
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 عائداتفإن متوسط  ،لمقارنةفي بلد منخفض التكلفة متخذ أساًسأ ل لسعرلفي ظل الحد األقصى  ،كما ھو مبین في الجدول

عالمة ذي  دوالًرا أمریكیًا على منتج 10.00دوالًرا أمریكیًا مقابل  9.29سیكون  ،بما في ذلك الخصم ،وصفة طبیة 40الصیدلیة على 
  .األدویة البدیلة لصرفلن یحافظ ھذا النھج عموًما على حافز مالي كبیر للصیدلیات  ،وفقًا لذلك .تجاریة

 لمقارنة ذات األسعار األعلىالمتخذة أساًسا ل یمكن استخدام البلدان البدیلة، صرف األدویةھذا من الحد بشكل كبیر من أن یؤدي لمنع 
ل الزیادة األدویة البدیلة مث لصرفأو قد یتم تقدیم حوافز إضافیة للصیدلیات  األدویة العامةصرف إلزامیة ل قد یتم وضع سیاسة أو

 استبدالأو حافز  للصیدلیاتإلزامي وبدالً من ذلك، ستكون ھناك حاجة إلى نظام استبدال  .لألدویة البدیلة ربح المسموح بھالفي ھامش 
 .قائم على المریض

للمقارنة، فإن البلدان المتخذة أساًسا  لألسعار فيفي حین أنھ قد تكون ھناك معارضة كبیرة من الموردین لنھج الحد األقصى 
األسعار المستخدمة لحساب الحد األقصى لألسعار المحلیة ستعتمد في الواقع على األسعار األجنبیة لھؤالء الموردین لنفس المنتج 

  .بشكل أساسي

مع ذلك، باستخدام مجموعة  .یواجھ ھذا النھج معارضة كبیرة من الصیدلیات نظًرا ألثره على صافي عوائدھا من المرجح أن
ملیار دوالر أمریكي تتجاوز المستوى الحالي لسعر صرف  3.07زود الصیدلیات بعائدات صافیة تبلغ يس ،بلدان المذكورة أعالهال

  .%8.6أو  ،ملیار دوالر أمریكي 0.244الدواء المتفاوض علیھ بنحو 

لحساب الحد األقصى ألسعار األدویة لن ینطوي تنفیذ ھذا النھج على عقبات وتكالیف ضخمة، كما یشبھ النھج المستخدم حالیًا 
لشراء البیانات الالزمة لحساب الحدود القصوى لألسعار  ◌ً ستكون التكالیف المستمرة المحدودة ضروریة .المسجلة ببراءة اختراع

  .المحلیة

 المناقصات التنافسیة .4

ً ـیمكن ل تحویل تركیز المنافسة  ومن خالل. دویة البدیلةلال، أن تؤدي إلى أدنى أسعار لمناقصات التنافسیة، حیثما كان ذلك ممكنا
في التكلفة بشكل  الوفوراتمتوسط  تجاوزھذا النھج إلى قد یؤدي  ،وفرض ضغط تنافسي قوي على الموردین الدافعینمباشرة إلى 

  .%55المبلغ عنھ البالغ  الخصوماتكبیر مستوى 

 :وتشمل .المحتملة القلقیًضا عددًا من مجاالت كما تثیر إمكانیة االنتقال إلى نھج المناقصات التنافسیة أ

 احتمال حدوث انقطاع في العرض بسبب عدم قدرة مقدمي العطاءات الفائزین على تلبیة الطلب؛ •
 التآكل المحتمل للمنافسة العامة الفعالة بمرور الوقت؛ و •
  .جنوح المخزون في الصیدلیات في حالة تبدیل المورد •

  .التي لدیھا عدد قلیل من الموردینالبدیلة قد ال یكون النھج فعاًال لألدویة  ،أیًضا

على سبیل المثال، لتقلیل خطر  .إن التصمیم الدقیق لعملیة المناقصة التنافسیة من شأنھ أن یخفف إلى حد كبیر من ھذه المخاوف
أكثر من مورد واحد أو قد یُطلب من  یتم تأھیلوقد  ،الطلبإثبات قدرتھم على تلبیة  العروضقد یُطلب من مقدمي  ،انقطاع اإلمداد

  .تلبیة الطلبالموردین تقدیم ضمانات حسن األداء التي من شأنھا أن تغطي تكالیف التعامل مع اإلخفاق في 

، أو إذا كانت البدیلةموردي األدویة عدد أقل من  استمراإلى  ةـالتنافسی المناقصةقد تتآكل المنافسة إذا أدى تركیز الطلب في إطار 
منخفضة للغایة بحیث یتعذر على الموردین استثمار التكالیف المطلوبة  بشأنھا التي تقدم مناقصة تنافسیة لألدویة البدیلةالھوامش المتاحة 
  .لتسویقھا في البلد والموافقة علیھالتطویر منتجاتھم 

الطلب على األدویة البدیلة في البلدان األخرى واالفتقار إلى نظًرا لضیق نطاق الطلب المحلي مقابل  ،من الناحیة العملیة
التنافسیة الشركات من المشاركة في البحث والتطویر  المناقصاتفمن غیر المرجح أن یمنع نھج  ،لألدویة البدیلةالتصنیع المحلي 

أمام الدخول في بعض  ◌ً كبیرة ◌ً المحلي عقبةقد تظل تكالیف الموافقة على التسویق و .البدیلةاألساسیین المطلوبین لتطویر المنتجات 
  .الحاالت

 ،النھجوتشمل ھذه  .لمنع ذلك النھجمع ذلك، إذا أصبح تآكل المنافسة الفعالة مصدًرا للقلق، یمكن استخدام مجموعة متنوعة من 
 :، ما یليعلى سبیل المثال

 ؛یق منتجاتھمفیما بعد على الموافقات لتسو عروض شرط حصولھمالسماح للموردین بتقدیم  •
 أو ؛التي تم تقدیم عروض تنافسیة بشأنھالتورید األدویة البدیلة  عرض واحدتأھیل أكثر من مقدم  •
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  .البلدالحق في تورید األدویة البدیلة إلى المناطق الفرعیة من  تلزیم •

أو الحصول  قبل وقت كبیرود العق تلزیمعلى سبیل المثال،  كبیرة من المنتجاتالكمیات حصر التشمل الخیارات المحتملة لمنع 
لضمان فعالیة المناقصة في الحصول على أسعار منخفضة، و .على كمیات محددة مسبقًا من األدویة البدیلة بناًء على الطلب المتوقع

لألسعار األدویة البدیلة األخرى للحد األقصى  إخضاعمع  ،الحاالت التي یوجد فیھا عدد كاٍف من الموردین المتنافسینیمكن حصرھا ب
  .عند المستوى الحالي أو أقل منھ

في ظل المناقصات  ◌ً مشكلة البدیلةلتحفیز الصیدلیات على صرف األدویة  الصیدلیات ھوامش أرباحاستخدام  یشكلقد 
وبناًء  .العالمة التجاریة المعني ذي منتجالأقل بكثیر من  و بسعرالكبیر األحجامحیث سیتم تسعیر العدید من المنتجات ذات  ،التنافسیة
یتطلب وضع بدیل إلزامي أو إطار أقصى سألدویة البدیلة بموجب التعاقد التنافسي صرف افإن ضمان مستوى عاٍل من  ،على ذلك

  .الحالي رسم الصرفسداد، أو إعادة تصمیم إطار ل

وسیتطلب  .التنافسیة على عدد من العقبات األخرىیجب أن یتغلب استبدال العملیة التنافسیة الحالیة بأخرى قائمة على المناقصات 
  .لتلزیم العقود بشكل دوريكما ستكون ھناك حاجة إلى تكالیف جاریة كبیرة  .اكتساب قدرات تعاقدیة تنافسیة جدیدة الوزارةذلك من 

الصیدلیات للتأكد من أن االنخفاض في األسعار والخسارة الكاملة للخصومات الصرف الخاصة بیجب أیًضا مراجعة رسوم 
یمكن تحقیق ذلك من خالل إعادة ھیكلة رسوم و .على شبكة الصیدلیات بشكل مفرط یؤثرانالتنافسیة ال  المناقصاتالتي قد تنجم عن 

یجب أن یوفر المستوى المرتفع من الوفورات في تكالیف و .أو زیادة التمویل لتوفیر الخدمات الطبیة األخرى من قبل الصیادلة الصرف
  .التي یمكن توقعھا بموجب التعاقد التنافسي تمویًال وافًرا لتعزیز الدور الحالي للصیادلة في نظام الرعایة الصحیة المنتجات الصیدالنیة

ألنھ سیزید من الضغط التنافسي علیھم  البدیلةموردي األدویة من  ◌ً قویة ◌ً قد یواجھ االنتقال إلى المناقصات التنافسیة مقاومة
بشكل  یمكن تخفیفھالكن  شدیدة من الصیدلیات معارضة من المرجح أن تكون ھناككما  .وسیغیر بشكل أساسي إطار التوزیع الحالي

  .للصیدلیات تمویل الحالیةالآلیات  على تحسینات من خالل إدخال كبیر

 مقارنة الخیارات .ب

 المنتجات الصیدالنیةف األثر على تكالی

من المحتمل أن  .قد تؤدي المناقصات التنافسیة إلى توفیر أكبر قدر من التكالیف الصیدالنیة ،من بین الخیارات التي تم بحثھا
أو أكثر  ،%55 من قبل موردي األدویة العامة والبالغ المبلغ عنھتكون ھذه مساویة أو تزید عن المستوى المقدر الحالي للخصومات 

 الوفوراتفي المقابل، من المرجح أن تكون  .2011 لعام المنتجات الصیدالنیةملیار دوالر أمریكي على أساس تكالیف  2.9من 
المطبق على  اإلبالغاعتمادًا على قدرة إطار  %55 والبالغةالمبلغ عنھا  الخصوماتالمحتملة في ظل نھج االسترجاع أقل بكثیر من 

من المرجح أن یكون الحد  ،في المقابل .للصیدلیات لتخزین منتجاتھم موردو األدویة البدیلةالحوافز التي یقدمھا أشكال  استیعاب كل
تكالیف  على أساسملیار دوالر أمریكي أو أقل  2.46لمقارنة في حدود البلدان المتخذة أساًسا لاألقصى للوفورات باستخدام نھج 

 .2011 لعام المنتجات الصیدالنیة

 والعقبات  الجارية التنفيذ والتكاليف

صرف األدویة ضمان استمرار مستوى عاٍل من  فينھج المذكورة أعاله والمشكلة الجاریة لكل الالتنفیذ المشترك یكمن 
كنھ أدى إلى المقدمة في اإلطار التنافسي الحالي فعاالً في تعزیز االستبدال ول لخصومات األدویة البدیلةكان المستوى المرتفع  .البدیلة

  .تطویر قطاع صیدلة غیر فعال

فرض  أو الصرفمن خالل رسوم  صرف األدویة البدیلةتتمثل خیارات التعامل مع ھذا القلق في االستمرار في تشجیع 
الستمرار في فإن ا ،كما ھو موضح أعاله .أسعار االدویة البدیلةالحد األقصى للسداد عند مستویات تحدید أو  باألدویة البدیلة االستبدال

من شأنھ  وھوامش ربح األدویلة البدیلةمن خالل االحتفاظ بالخصومات  باألدویة البدیلةلتعزیز االستبدال  یاتاستخدام حوافز الصیدل
 0.6بأكثر من  الصرفیجب زیادة رسوم  ،للقیام بذلك .انخفاض أسعار المنتجات الصیدالنیة بسببأن یؤدي إلى تآكل كبیر في الفوائد 

سیخلق استخدام حوافز  ،عالوة على ذلك .األدویة البدیلة صرفیمكن أن یحدث بعض التآكل في  ،عندھاوحتى  ،ملیار دوالر أمریكي
  .یاتال یعكس التكالیف الفعلیة للصیدل الصرفاألدویة البدیلة إطاًرا لرسوم  صرفلتشجیع  یاتالصیدل

 صرفإنشاء إطار للرصد واإلنفاذ وقد یؤدي إلى الحد من  باألدویة البدیلةمن بین البدائل األخرى، قد یتطلب فرض االستبدال 
األدویة  صرفمستویات أسعار األدویة البدیلة إلى انخفاض في عند الحد األقصى للسداد  ویمكن أن یؤدي تحدید .بعض الشيء األدویة البدیلة

  .فإن التكالیف اإلضافیة سیتحملھا المرضى ،ومع ذلك ،البدیلة
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من بین الخیارات المذكورة  الجاریةالتنفیذ والتكالیف  في عقباتأقل لمقارنة البلدان المتخذة أساًسا لبخالف ذلك، یتضمن نھج 
أعاله ألنھ یحافظ على اإلطار التنافسي الحالي ویستخدم نھًجا أساسیًا مطبقًا بالفعل على المنتجات الصیدالنیة الحاصلة على براءات 

  .اختراع

عقبات وتكالیف مھمة في تنفیذ ھذا النھج  سیكون ھناكمع ذلك،  .إطار العمل التنافسي الحالي على نھج االسترجاع یحافظقد 
  .باحتیاجات الحصول على معلومات دقیقة عن الحجم الفعلي للخصومات وتخصیص الحسوماتوإبقاءه ذي صلة 

للمناقصة  عملیة وإطار عمل مناسبین من وضعالتنافسیة  ناقصاتالمنھج یتمكن ستكون تكالیف التنفیذ والعقبات ھي األعلى ل
  .للمناقصات وسیشمل ھذا النھج أیًضا تكالیف جاریة كبیرة .وتطویر قدرات المناقصات وإعادة تنظیم توزیع األدویة البدیلة التنافسیة

 اآلثار المترتبة على جودة وكفاءة نظام الرعایة الصحیة

ضمان وصول المرضى إلى خدمات  في ما یتعلق بكل من الخیارات المذكورة أعاله الشائعة في تتمثل إحدى المشاكل
ر عتب◌ُ ت ،من بین الخیارات المذكورة أعالهو .باستخدام عملیة مناقصة تنافسیة ،بشكل أكثر وضوًحا ،یمكن تحقیق ذلك .اتالصیدلي

 .صرفھامن نشاط  اتعائدات الصیدليصافي تنافسیة والیة البدیلة شیر بوضوح إلى أسعار األدوتي تالمناقصة التنافسیة الوحیدة ال
توفر المناقصات التنافسیة أیًضا مصدًرا أكبر لألموال لتعزیز  ،صیدالنیة أعلى بكثیر من الخیارات األخرى وفوراتمن خالل توفیر 

  .االستخدام األفضل للخدمات الصیدالنیة داخل نظام الرعایة الصحیة

 المعارضة

في حین أن الخیارات األخرى  .المرجح أن تكون معارضة المشاركین في القطاع ھي األعلى في نھج المناقصات التنافسیةمن 
بشكل مباشر  وتنقلالمذكورة أعاله تترك اإلطار التنافسي الحالي كما ھو إلى حد كبیر، فإن المناقصات التنافسیة تتغیر بشكل أساسي 

 والذینقد یتم التعبیر عن اعتراضات قویة بشكل خاص من قبل موردي األدویة البدیلة و .فوائدتركیز المنافسة لصالح دافعي ال
  .ضغوط تنافسیة جدیدة سیواجھون

لمناقصات التنافسیة، حیث إن المناقصات التنافسیة من شأنھا أن یات على ایجب أیًضا توقع مستوى عاٍل من معارضة الصیدل
 ،من خالل تقدیم تحسینات بدیلة لسدادھا یاتقد یكون من الممكن التخفیف من معارضة الصیدلو .تلغي الخصومات كمصدر لتمویلھا

ما یتعلق بالخیارات األخرى المذكورة  في یاتـیجب أیًضا توقع مستوى عاٍل من معارضة الصیدل .دور الرعایة الصحیةتوسیع وربما 
  .أعاله اعتمادًا على التأثیر الصافي على عوائدھا

ألنھ یضع عبء إبالغ أقل  االسترجاعلمقارنة من نھج البلدان المتخذة أساًسا لنھج على قد یُتوقع معارضة أقل  ،بالتساوي
 .على الصیدلیات والموردین
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 7الفصل 
 التوصیات

 .من مقارنة الخیارات ھو تقدیم توصیة نھائیة واحدة أو أكثر للعمل الحكوميالغرض إن 

 تحدید الخیار األفضل .1

الخیار الثاني األفضل و یمكن الحكم على الخیار األفضل ،باستخدام المعاییر المحددة في الفصل السابق
ما یتم بذل جھد للعثور على في بعض األحیان، قد یكون ھناك خیار واحد معقول فقط حتى عند .وما إلى ذلك

 .أكثر من خیار

 فسیحصل ،إذا تم إجراء تقدیرات نقدیة لفوائد وتكالیف الخیارات المختلفة ،في الحالة األكثر وضوًحا
 .الخیارات األخرى على مرتبة أعلى منالخیار ذي الفوائد الصافیة األعلى 

 مقارنة صافي الفوائد لتحدید الخیار األفضل .59اإلطار 

وللخیار  ،صافیة ثاني أعلى فائدة )أ( وللخیار ،أعلى فائدة صافیةب)  (فللخیار ،إذا كانت التكالیف والفوائد على النحو التالي
 .أدنى فائدة صافیة )ج(

 الصافیة أمثلة على احتساب الفوائد .4الجدول 

 الفائدة الصافیة التكلفة الفائدة 
 290 10 300 (أ)الخیار 
 430 10 440 (ب)الخیار 
 25 5 30 (ج)الخیار 

      

التقنیات النوعیة البدیلة  تفيیمكن أن  ،إذا لم تكن التقدیرات النقدیة للفوائد والتكالیف متاحة بسھولة
 .الطلبب

 ،في بعض األحیان ،قد تكون التأثیرات غیر السعریة مثل أثر االبتكار أو الدخول الجدید ،في بعض األحیان
 .الجدیدة ویمكن أن یكون لھا قیمة تنافسیة كبیرة الالئحة التنظیمیةأھم التأثیرات من 



 الدلیل التشغیلي لتقییم المنافسة
 

 2019منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة ©  4النسخة مجموعة أدوات تقییم المنافسة،  98

 تقدیم التوصیة .2

  .صانع القرار بعد ذلك كیفیة المضي قدًما سیقرر .یجب تقدیم التوصیة دائًما إلى صانع القرار قبل تنفیذھا

لصانع القرار بفھم فوائد عادةً ما تكون المعلومات المقدمة إلى صانع القرار كاملة بشكل كاٍف للسماح 
 ،وتوضیح الفوائد واألضرار من الخیارات المختلفة تأییدًا للمنافسة المنافسة التي یمكن أن تنشأ من الحلول األكثر

 .لتحدید النتیجة المنطقي عملیة التفكیرلمما یسمح باتباع واضح 

مثل التشریعات الوطنیة (ة عندما یوصى بإجراء تغییرات في السیاسة على مستویات متعددة من الحكوم
 مستویاتعندما یجب أن تعمل  .تكون ذات صلة بكل صانع قرار ذي صلة بحیثیجب إعداد التوصیة ، )واإلقلیمیة

 .فمن المرجح أن تتطلب التغییرات وقتًا طویالً للتنفیذ ،متعددة من الحكومة معًا

مختلف من القوانین أو اللوائح  بحكمكل منھا یتعلق  ،في كثیر من األحیان، ھناك العدید من التوصیات
یظھر  .في نھایة ھذا الفصل 5یمكن تقدیمھا في شكل موجز باستخدام جدول مثل الجدول و .ذات الصلةالتنظیمیة 

تنشأ األعمدة السابقة من رسم خرائط  .حكمالتوصیة الخاصة بكل  "،التوصیات"العمود األخیر الذي یحمل عنوان 
 ،في ھذه الحاالت(وشرح  ،وشرح الھدف األصلي للحكم ،وتحدید القیود المحتملة على المنافسة ،واللوائح القوانین

سیتم بعد ذلك استكمال ھذا المخطط الموجز بمواد  .الذي قد ینشأ عن األحكام على المنافسة للضرر )نوعي
 .تقدیرات كمیة للتأثیرات إجراء ،وحیثما أمكن ،المنافسةفي ما یتعلق ب مخاوفـالمكتوبة إضافیة تشرح 

وضع التقدیرات الكمیة في كثیر من الحاالت، عندما تكون أنھ قد ال یكون من الممكن على الرغم من 
تتمثل إحدى قیم وجود تقدیرات عددیة لآلثار من الخیارات المختلفة في أن  .موثوقة، یجب ادراجھا في التوصیة

نشاء نتیجة أكثر موضوعیة من تلك التي قد تنشأ من عملیة سیاسیة بحتة مثل ھذه التقدیرات یمكن أن تساعد في إ
یكون ھذا بسیًطا بشكل خاص عندما یكون ھناك سیاستان فقط للمقارنة و .تستند إلى ضغوط مجموعة المصالح

یمیة التنظ لالئحةتنظیمیة ما ألنھ ال یوجد سوى خیار واحد معقول  لالئحةفي مراجعة الحقة  ،سبیل المثال (على
  ).الحالیة

 الجدیدة التنظیمیةوضع الالئحة  .3

في كثیر من  .التنفیذیة الجدیدة ذات أھمیة رئیسیة للتنفیذ الفعال للوائح التنظیمیة تعد صیاغة الالئحة
 .الفنیة التنظیمیة األحیان، قد ال یكون الفریق المعني بتقییم الخیارات التنظیمیة ھو الھیئة المناسبة لصیاغة اللوائح

نتیجة لذلك،  .التشریعات من قبل مكتب الصیاغة التشریعیة كلعلى سبیل المثال، في بعض البلدان، یتم تنفیذ 
مع ذلك، یمكن للفریق الذي أجرى  .ألطراف أخرىصانعو السیاسات مھام الصیاغة التشریعیة  یوكلغالباً ما 

أن  األطراف المسؤولة عن الصیاغةویجب على  ،الصیاغة األطراف المسؤولة عنتقدیم معلومات مفیدة إلى  التقییم
للتأكد من أن التشریع الذي تمت صیاغتھ یحقق األثر المؤید للمنافسة  ،بشكل أكید مشورة المراجعین التنظیمیین تطلب

 .التنظیمیة المرغوب وكذلك الغرض األساسي المنشود من الالئحة

 الموافقة النھائیة .4

 .على الموافقة النھائیة وفقًا لنوع الالئحة التنظیمیة أو التغییر التنظیمي تختلف الخطوات الالزمة للحصول
فقد یكون مجلس إدارة  ،مقترحة بناًء على رغبة وكالة تنظیمیة تنظیمیة إذا تم إصدار الئحة ،على سبیل المثال

 الالئحةن طریق إلغاء ع ربما بما في ذلك ،التنظیمیة قادًرا على اعتماد التغییر التنظیمي بشكل مباشر الوكالة
یمكن أن تكون العملیة مختلفة ف ،المقترحة في قانون تشریعي الالئحة التنظیمیةإذا كان یجب أن تنشأ  .ببساطة

وعلى ھذا  .وبالتالي فإن الحصول على مكان في التقویم التشریعي لھ أھمیة حاسمة في مثل ھذه الحاالت .تماًما



 الدلیل التشغیلي لتقییم المنافسة
 

 2019منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة ©  4النسخة مجموعة أدوات تقییم المنافسة،  99

على التقویم التشریعي والتأكد من أن العملیة السیاسیة المناسبة قائمة حتى ، من المھم معرفة من یحافظ النحو
مقترحة في التقویم التشریعي، قد تكون ھناك حاجة إلى  تنظیمیة الئحة إلدراج .مجراھا التنظیمیة تتبع الالئحة

اب التي تجعل القیاس ھذا ھو أحد األسبو .ما یتعلق بفوائد االقتراح وعالقتھ باألولویات الحكومیة حجج قویة في
 .باستخدام الطرق الموضحة سابقًا ،االقتصادیة للتغییر مفیدًا للفوائدالكمي 

 التنفیذ .5

، یجب أیًضا بشكل رسمي وقائمة تكون فیھا الئحة تنظیمیة جدیدة ھي الحل المعتمدفي الحاالت التي 
بعض األماكن، على سبیل المثال، قد تكون في  .وضع الجھاز المؤسسي لتفعیل الالئحة التنظیمیة موضع التنفیذ

الالئحة مسؤول عن إنفاذ  طرف یوجد موجودة في الدفاتر لكنھا لیست ساریة المفعول ألن ال التنظیمیة اللوائح
 ،رسمیًا التنظیمیة بمجرد سن الالئحة .لالئحة التنظیمیةأو ألن الھیئة المسؤولة ال تعطي أولویة عالیة  التنظیمیة

  .لخطوات المناسبة لوضع إجراءات اإلنفاذیجب اتخاذ ا

على القدرة على جعل  ً◌اكبیر ً◌احیز التنفیذ تأثیر الالئحة التنظیمیةیمكن أن یكون للتاریخ الذي تدخل فیھ 
 ،عندما تكون شركة واحدة فقط قادرة على تلبیة معیار ما حالیًا ،على وجھ الخصوص .العملیات التنافسیة تعمل

بعد ساریة المفعول  التنظیمیة یجب النظر في جعل الالئحة ،في المستقبل تلبیتھأخرى من  لكن قد تتمكن شركات
إمكانیة حدوث  بحیث تضمن اإلنفاذیجب اختیار تواریخ و .شركات األخرى الوقت لتطویر منتجاتھاأن یتسنى لل
 .منافسة فعالة

 واألثر على المنافسة اإلنفاذوقت  .60اإلطار 

لنفترض على سبیل  .ساریة المفعول بشكل كبیر على عدد المنافسین التنفیذیة التاریخ الذي تصبح فیھ الالئحةیمكن أن یؤثر 
إلنشاء محركات خارجیة منخفضة الضوضاء ومنخفضة االنبعاثات للقوارب ذات المحركات العاملة  تنفیذیة الئحة إصدارالمثال أنھ تم 

التكنولوجیا  تمتلك شركة واحدة فقط كانتالالئحة،  إصدارفي وقت  .ستة أشھر خاللالمعیار في المحمیات البحریة وأن الخطة ھي تنفیذ 
جاھزة بدائل ي شركة أخرى ألن یكوالمعیار، ولدیھا براءة اختراع تمنع اآلخرین من استخدام نفس التكنولوجیا، ولن لتلبیة المطلوبة 

یجب نھ ن قادرة على فرض أسعار عالیة، ألستكو المعیار مع شركة واحدة لتلبیةالمشتریات  كلتكون ـسنتیجة لذلك،  .ستة أشھر خالل
فسیكون لدى الشركات األخرى الوقت  ،لمدة عامین اإلنفاذإذا اختارت الھیئة التنظیمیة تمدید وقت  .منتجاتھا بموجب القانون شراء

ني أنھ سیكون أمام المشترین خیارات حقیقیة وأن المنافسة مما یع ،براءة االختراع وتقدیم محركاتھا الخاصة والحصول علىلالختراع 
 . السعریة ستساعد في ضمان بقاء األسعار متوافقة مع التكالیف

 :إلى التنظیمیة ستحتاج الھیئة المختصة بوضع الالئحة

 ؛تحدید الھیئة المناسبة لتطبیق الالئحة .1

 ؛إسناد مسؤولیة إلى ھذه الھیئة بشكل مؤكد .2

من خالل  ،على سبیل المثال( الالئحة التنظیمیةالتأكد من أن الھیئة المناسبة تضع آلیة لتطبیق  .3
 ؛)خالل فترة زمنیة معینة موجودةاشتراط أن تكون اآللیات 

من خالل  ،على سبیل المثال( بالالئحة التنظیمیةالتأكد من إبالغ الشركات والمستھلكین المتأثرین  .4
  ؛)رسائل أو غیر ذلك من أشكال التواصل مع المجتمع المتأثرمن خالل ال أو ورشة عمل

 و ؛الالئحة التنظیمیةالتأكد من أن القطاع الخاص یعرف الجھة التي یجب االتصال بھا بشأن  .5
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إذا  ،األسباب الكامنة وراء القراراتتبریر تأكد من اتخاذ القرارات التنظیمیة بالسرعة المناسبة وـال .6
  .العملیات التنافسیة تشّجعوتطبیقھا في غضون فترة زمنیة  ،نسابياست تم تطبیق أي تقدیر
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http://www.oecd.org/daf/competition/Greece-Competition-Assessment-2013.pdf
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 :مثال مفصل

 التوصیة

 یواصل ھذا اإلطار المثال التفصیلي المتداول في كل أجزاء ھذا الدلیل.

جنبًا إلى جنب مع سیاسة  البدیلة عملیة مناقصة تنافسیة لألدویةوضع یوصى بأن تشرع الحكومة في  ،الوزارةبناًء على تحلیل 
  .الوطنیة للتأمین الصیدالني للخطةالسداد القصوى 

 :األسباب

 المنتجاتباستخدام تكالیف  .التكالیف لنظام الرعایة الصحیة من حیثتوفر عملیة المناقصة التنافسیة أكبر وفورات محتملة 
كان من الممكن أن تؤدي المناقصات التنافسیة إلى تحقیق وفورات إجمالیة في تكلفة األدویة تزید عن  ،كمعیار 2011الصیدالنیة لعام 

في  .أساًسا للمقارنةالبلدان المتخذة ملیار دوالر أمریكي كان یمكن تحقیقھ باستخدام نھج  0.6 أي أكثر من ،ملیار دوالر أمریكي 2.9
ألنھا تعتمد على تأثیر السعر الذي یزید من الضغوط  معقولبشكل  االسترجاعالتي قد یحققھا نھج  الوفوراتحین یصعب تقدیر حجم 

 مما ستكونفمن المتوقع أن تكون أیًضا أقل بكثیر  ،التنافسیة في ظل المناقصات التنافسیة والقدرة على مراقبة الخصومات بشكل فعال
  .تنافسیةالمناقصة علیھ بموجب ال

 من الصیدلیاتعائدات صافي تنافسیة وـاألدویة البدیلة العن أسعار  منفعة الكشف أیًضا كما أن عملیة المناقصة التنافسیة لھا
الخدمات  عن الصرف وغیرھا منرسوم الصیدلیة المثلى  لتحدیدوفر أساًسا أوضح تس ،وبناًء علیھ .المنتجات الصیدالنیةصرف 

  .التمویل المحتمل لتعزیز دور النظام الصحي للصیادلة أیًضا كما أن الوفورات اإلضافیة المتوقعة من المناقصة التنافسیة ستوفر .الطبیة

 ،وسیتعین تطویر عملیة مناقصة تنافسیة فعالة .یجب أن یتغلب تنفیذ عملیة المناقصة التنافسیة على بعض العقبات الرئیسیة
إلى تكالیف جاریة  أیًضا ستكون ھناك حاجةو .وإعادة تنظیم إطار توزیع األدویة البدیلة یاتإعادة تصمیم مكافآت الصیدلكما یجب 
وفورات التكلفة المحتملة وفوائد النظام الصحي التي یتوقع أن تحققھا المناقصة فإن  ،مع ذلك .ما یتعلق بعملیة المناقصة كبیرة في
  .یف والعقباتھذه التكالتفوق  التنافسیة

یمكن توقع  .من المرجح أن تكون العقبة الرئیسیة أمام تنفیذ عملیة المناقصة التنافسیة ھي معارضة أصحاب المصلحة
 توقع مواجھة أیًضا ویمكن .اعتراضات قویة بشكل خاص من موردي األدویة البدیلة الذین سیضطرون للعمل في إطار تنافسي معزز

  .ومن المحتمل أن تخضع لتحسینات في إطار المكافآت الحالي ،دلةمعارضة قویة من قطاع الصی

لمقارنة باستخدام ـلألسعار في البلدان المتخذة أساًسا لباعتماد نھج الحد األقصى  الوزارةتوصي  ،كثاني أفضل خیار محتمل
 البلدان المتخذة أساًسا للمقارنةسیحقق نھج  ،الخصومات بالمقارنة مع نھج استرجاع .منخفضة التكلة والمتخذة أساًسا للمقارنة بلدانـال

لألسعار في تستلزم الحدود القصوى  ،الخصومات استرجاعمقارنةً بالمناقصات التنافسیة أو نھج  ،كذلك .وفورات أكثر في التكلفة
 .وعقبات جاریة تنفیذًا محدودًا وتكالیف لمقارنةالبلدان المتخذة أساًسا ل

یوصى بتبني سیاسة  ،صرف األدویة البدیلةیارات المذكورة أعاله، لضمان مستوى عاٍل من بالتزامن مع تنفیذ أي من الخ
في حین أن ھذه السیاسة قد تواجھ  .ذي الصلة الدواء البدیلبناًء على سعر الخطة الوطنیة للتأمین الصیدالني بموجب  األقصىالسداد 

خیار  الحفاظ علىمع  باألدویة البدیلةضمان مستوى عاٍل من االستبدال  فيإال أنھا ستساعد  ،المرضى اتـمعارضة كبیرة من مجموع
 .أو من خالل التأمین الخاص عند االقتضاء ،الخاص ھمالتجاریة من جیبالعالمة  ذات االدویةثمن  دفعبالمرضى 

سوف یستلزم تكالیف إنفاذ  باألدویة العامةلتعزیز االستبدال  یاتـفإن استخدام نھج االستبدال اإللزامي للصیدل ،وبالمقارنة
األدویة  لصرفإن الحفاظ على الحوافز المالیة للصیدلیات  .المرضى اتـمجموعمن كبیرة ومن المحتمل أن یواجھ معارضة أقوى 

ویتطلب استخدام ھیكل رسوم صرف ال یعتمد  التنافسیة من شأنھ أن یقلل بشكل كبیر من صافي الفوائد من أسعار األدویة البدیلة البدیلة
 .على التكالیف الفعلیة
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 8الفصل 
 التقییم الالحق

بعد عملیة المراجعة اآلثار لخیار المحدد كان لینبغي إجراء تقییمات الحقة منتظمة للمنافسة لتقدیر ما إذا 
 .عملیة تقییم المنافسة لتحسین ،تحدید أي خطأ قد وقع وأسباب وقوعھوخذا یسمح للمقیّم ب .المتوقعة وكان األنسب

وضع افتراضات حول اآلثار المحتملة على المنافسة لبدائل السیاسة على تقییمات المنافسة حتماً  تنطوي
الوقت وحده كفیل  إن .ض الریب بشأن التكالیف والفوائد الفعلیة لكل خیارالتي تم فحصھا، وبالتالي، ھناك بع

  .تحقیق الھدف ومعالجة المخاوف بشأن تشوھات المنافسةـبإظھار ما إذا كان الخیار المحدد ھو األنسب ل

 إلى نتیجة مختلفة عن تلك المنتظرة في قد أدىقد وغیر متوقعة  قد أنتج تبعاتلخیار المحدد یكون اقد 
عوامل غیر متوقعة في الوقت الذي تم  بسبب، أو مثاليتحلیل غیر مكتمل أو غیر  بسببذلك  یكونقد  .األصل

 .وحده التقییم الالحق یسمح للمراقبین بتحدید ما إذا كان التحلیل األصلي كامالً وصحیًحا .فیھ إجراء تقییم المنافسة
بالنظر إلى المعلومات المتاحة ف ،التحلیل األصلي كان معقوالً یمكن أن یجد التقییم الالحق أنھ على الرغم من أن 

  .فإن النتائج النھائیة تشیر إلى ضرورة إعادة النظر في خیارات السیاسة ،في ذلك الوقت

 دة الحكومیةـمساعـالتقییم أثر  .61اإلطار 

وستطلب اللجنة تقییمات لعدد مختار  .الحكومیةالمساعدات حددت المفوضیة األوروبیة مؤخًرا متطلبات تقییم جدیدة في مراقبة 
وربما على قواعد  ،من أجل تحدید تأثیرھا والسماح بإدخال تحسینات على المخططات الالحقة المساعدات الحكومیةمن مخططات 

 .في المستقبل المساعدات الحكومیة

مفیدة في اإلجابة على أسئلة مثل ما إذا غیرت المساعدة بالفعل سلوك ویجب أن یھدف التقییم بشكل خاص إلى تقدیم أدلة قویة 
ما إذا أدى المخطط إلى آثار غیر مباشرة على نشاط الشركات  وأاختالفًا كبیًرا بین المستفیدین،  مختلفة اآلثار كانتما إذا  وأالمستفیدین، 

  .منشود أو ما إذا كانت أداة المساعدة المختارة ھي األنسبھدف السیاسة ال تحقیق ما إذا ساھم المخطط قد ساھم فيأو األخرى، 

األثر المضاد، بما یتماشى مع  لتقییماتمنھجیة تصف الطرق األكثر صلة  توجیھیةورقة  2014مایو  /في أیار  الھیئةنشرت 
من أجل  ،الرئیسیة لخطط التقییمتصف الورقة التوجیھیة أیًضا العناصر و .أحدث المؤلفات وأفضل الممارسات على المستوى الدولي

 .مساعدة الدول األعضاء في إعداد وإجراء تقییمات لخطط المساعدة الخاصة بھا

على المنافسة للخیار المحدّد والتحقّق من أنھ  الفعليفإن الھدف من التقییم الالحق ھو تحدید األثر  ،لذلك
البدائل  كلوة من خالل مقارنة نتیجة الخیار المحدد مقابل مثالیًا، سیقوم المقیمون بتنفیذ ھذه الخط .الخیار األنسب

ومن ثم،  .قد یكون ھذا التحلیل معقدًا للغایة ویستغرق وقتًا طویالً  ،مع ذلك .التي تم النظر فیھا في وقت التقییم
 .غالبًا ما یتم اختیار واقع مضاد واحد
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 .بالقیمة والمعلومات الغنیة اتسام العملیةضمان عد اختیار الواقع المضاد بشكل مناسب أمًرا مھًما للغایة لیُ 
عندما یتعلق  .لم یتم إجراء تقییم ألثر المنافسة لوتفضیلھ  لیتموینبغي أن یكون الواقع المضاد ھو الخیار الذي كان 

 ھو استمرار السیاسة المضادینبغي أن یكون الواقع  ،تقییم المنافسة األصلي بسیاسة قائمة تم تغییرھا بعد ذلك
مقارنة تأثیر  علىالتحلیل  یشتملیجب أن  ،عندما یتعلق التقییم بسیاسة جدیدة ،بدالً من ذلك .التي تم إلغاؤھا

 األثر علىبعد تقییم  همع ذلك، إذا كان الخیار الذي تم تحدید .مقابل األثر المقترح في األصل ،السیاسة المختارة
ون الواقع المضاد ھو ثاني أفضل بدیل تم النظر فیھ في المنافسة ھو الخیار األفضل في األصل، فیجب أن یك

 .ذلك الوقت

یجب إجراء التقییم الالحق من قبل فریق مختلف عن الفریق  ،للتأكد من أن التحلیل محاید وموضوعي
یجب أن یضمن ذلك أن اختیار الواقع المضاد والالحق ال یتأثر بالرغبة أو و .الذي أجرى تقییم المنافسة األصلي

ال یمكن تعلم الدروس إال إذا حددنا  .اجة إلثبات أن عملیة التقییم األصلیة قد وصلت إلى االستنتاجات المناسبةالح
  .األخطاء الحقیقیة

من ناحیة أخرى، إذا  .یمكن أیًضا أن تتأثر نتائج التقییم الالحق بمقدار الوقت المنقضي منذ اتخاذ القرار
من  .آثار الخیار المحدّد بشكل صحیح كلتتوفر بیانات كافیة لتقدیر  قد الففترة قصیرة فقط،  كانت قد مرت
سیصعب فصل آثار السیاسة عن األحداث األخرى التي ربما ـف ،إذا كانت قد مرت فترة طویلةناحیة أخرى، 

یجب  ،بالتالي .ھذا ینطبق بشكل خاص على القطاعات الدینامیكیة والمبتكرة للغایةو .تكون قد أثرت على القطاع
نقترح أن تنقضي سنتان إلى ثالث سنوات قبل إجراء التقییم  .إیجاد توازن بین ھذین التأثیرین المتعارضین

 .الالحق

 الدخول إلى السوق على افرضت قیود تنظیمیة التقییم الالحق إلزالة الئحة .62اإلطار 

أن السوق قادر على دعم مورد  الالعبون القائمونتسمح بدخول العبین جدد فقط عندما یعتبر  تنظیمیة كان لقطاع معین الئحة
ضمان جودة المورد لحمایة المستھلكین من الخدمات غیر اآلمنة أو  من ذلكالھدف وكان  .جدید وقد تم التحقق من مھاراتھ وخبراتھ

وأنھ  ،مما أدى إلى تشویھ المنافسة ،من عدد الموردین كانت تحدعلى أساس أنھا  تمت إزالة ھذه الالئحى .دون المستوى المطلوب
  .للتراخیصیمكن تحقیق نفس النتیجة من خالل إدخال نظام 

كمیة وتنوع الخدمات المعروضة  مما إذا كان ھناك زیادة في ،الدخول أمام حاجزالبعد إزالة  ،یجب أن یتحقق التقییم الالحق
ھذه التغییرات، على سبیل المثال ما  بسببكما یجب التأكد مما إذا كان المستھلكون قد عانوا  .سعرھا ما إذا اتخفضأو  /في القطاع و

الالئحة لم یتم إلغاء  لوتسود ـلینبغي بعد ذلك مقارنة نتیجة نظام الترخیص بظروف السوق التي كان  .إذا كان عدد الشكاوى قد زاد
مع ذلك، إذا  .قد یكون الواقع المضاد ھو حالة القطاع قبل التدخل ،لم تحدث تغییرات كبیرة في القطاع إذا ).الواقع المضاد( التنظیمیة

 .التغییر یتم إدخاللم  لویحدث لحدثت تغییرات، فسیكون من الضروري تقدیر ما كان 

قد تساعد  .العملیاتالواقع المضاد ھي التحدي الرئیسي في ھذا النوع من  ھیكلةمن الواضح أن إعادة 
لمستھلكین أو الموردین أو المشاركین اآلخرین في السوق في الحصول على البیانات وتحدید استبیانات ا

واالندماج  ،مثل الصدمة التكنولوجیة(التغییرات التي أثرت على القطاع لكنھا لم تكن بسبب التغییر التنظیمي 
یمكن استخدام االنحدار أو األسالیب  ،ت كافیةمع وجود بیانا و .).وما إلى ذلك ،وانخفاض الطلب ،الكبیر

  .اإلحصائیة األخرى لتقدیر كیفیة تطور بعض المتغیرات في السیناریو المضاد

 الالحق التقییم .63اإلطار 

 الصیدلیات بشأندراسة سوق المملكة المتحدة 
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التحكم في لوائح " 2003 أصدر مكتب التجارة العادلة في المملكة المتحدة تقییًما الحقًا لدراسة السوق لعام ،2010في عام 
م ھذا التقییم الالحق آثار اإلجراءات الحكومیة لتنفیذ توصیات عام ◌ّ قي ".الدخول وخدمات صیدلیات التجزئة في المملكة المتحدة

لعام  OFTتأثیر دراسة  تقییم  OFT (2010) انظر .اق مثل التغییرات الموصى بھاواسعة النط ،كما اتضح ،التي لم تكن 2003
 ) See UK OFT (2013).على لوائح التحكم في الدخول في سوق صیدلیات البیع بالتجزئة 2003

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http://www.oft.gov.uk/shared
work/OFT1219.pdf-TsOF-oft/reports/Evaluating_( 

 وإعادة تدویرھا التحلیل األلماني الستعادة عبوات المبیعات

حلل  ")األنظمة المزدوجة(" تحقیقًا قطاعیًا في مخططات االمتثال Bundeskartellamt تأطلق ،2012یولیو تموز/في 
استند التحقیق القطاعي إلى  .یینالنھائ كینالمستھل المرمیة من قبلآثار التحریر على السوق الستعادة وإعادة تدویر عبوات المبیعات 

 العبواتالتكالیف اإلجمالیة السنویة لجمع نفایات  ، انخفضتلتحریر أظھر التقریر المقابل أنھ نتیجةً  .عاًما 19بیانات تفصیلیة تغطي فترة 
 .ملیار یورو سنویًا 1ملیار یورو إلى أقل من  2 البالغة تدویرھامن المنازل وإعادة 

www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitt (2012), Bundeskartellamt See(
tmlSysteme.h-duale-eilungen/2012/03_12_2012_SU. 

 سیارات األجرة بشأندراسة ایرلندیة 

ألسواق سیارات األجرة في أیرلندا التطور الالحق للسوق واآلثار المترتبة على التحریر الكبیر  2014تفحص دراسة عام 
 :أیرلنداالتقییم الالحق للتدخل الحكومي في سوق سیارات األجرة في " ،Paul Gorecki (2014)ظر . (ان2000 الذي حدث في عام

1978-2014” ،en/pdf/6)2014(2https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WP 

یجب إجراء التقییم الالحق ببعض  ،مثالیًا .ً◌االحق ھاتقییمیجب أي مراجعة  فيقرار صعب آخر یكمن 
 .أن یركز على المراجعات األكثر صعوبة أو المثیرة للجدلاالنتظام ویجب 

للتقییم الالحق عند االنتھاء من مراجعات تقییم المنافسة بحیث یمكن جمع  ینیجب تحدید تدخالت المرشح
یجب  ،في ھذه المرحلة .سیؤدي ذلك إلى تبسیط العمل بمجرد إجراء التقییم الالحق .البیانات عن السوق وتطوره

ألنھ بعد مرور بعض الوقت سیكون من الصعب تحدید الخیارات األخرى التي تم  ،ید الواقع المضادأیًضا تحد
  .واستبعادھاالنظر فیھا 

 تقییم مسبق التقییم الالحق في حالة عدم إجراء :أسترالیا .64اإلطار 

یمكن منح استثناءات من عملیة المراجعة التنظیمیة للتشریعات الجدیدة في ظروف استثنائیة من قبل رئیس  ،في أسترالیا
 :تُمنح ھذه اإلعفاءات فقط عندما .الوزراء وخطیًا

 أو ،"تتطلب اتخاذ قرار قبل وضع بیان أثر اللوائح المناسب ،وغیر متوقعة حقًاطارئة تنشأ أحداث "

أن یتسبب  (حتى عن الخیارات) یمكنعندما تكون ھناك مسألة تتعلق بالمیزانیة أو أي حساسیة أخرى وإعالن سابق ألوانھ "
 ".المصلحة الوطنیة یخدمفي تأثیرات غیر مقصودة في السوق أو یؤدي إلى سلوك مضاربي لن 

 .التي حصلت على إعفاء من رئیس الوزراءلالئحة  "مراجعة ما بعد التنفیذ"یلزم إجراء  ،عند منح مثل ھذا اإلعفاء

 .Australian Government (2013): المصدر
 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/Evaluating-OFTs-work/OFT1219.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/Evaluating-OFTs-work/OFT1219.pdf
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2012/03_12_2012_SU-duale-Systeme.html
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2012/03_12_2012_SU-duale-Systeme.html
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WP2(2014)6/en/pdf
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International Standard Industrial Classification of All Economic Activities,  
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27 

Statistical Classification of Economic Activities in the European 
Community 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?Target
Url=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode
EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC= 

http://www.accc.gov.au/speech/driving-prosperity-through-effective-competition
http://www.accc.gov.au/speech/driving-prosperity-through-effective-competition
http://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/analys/analys-eng.pdf
http://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/analys/analys-eng.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220541/green_book_complete.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220541/green_book_complete.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft676.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft676.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/Evaluating-OFTs-work/OFT1219.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/Evaluating-OFTs-work/OFT1219.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/Evaluating-OFTs-work/OFT1219.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/circulars_a094
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
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The North American Industry Classification System  
/http://www.census.gov/eos/www/naics 

http://www.census.gov/eos/www/naics/
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 .1الملحق 
 التغییر في فوائد التوازناشتقاق 

المقید  ةالتنظیمي اللوائح االنتقال من توازنالمستھلك التي تنشأ عند  فوائد على اشتقاق ھذا الملحق یعمل
 المرونة الثابتة لالستبدال منحنى الطلب الخطي ومنحنى طلب :یتم فحص منحني طلب .إلى التوازن التنافسي

)CES.( 1  یظھرEr  ویظھر ؛المقیدة الالئحة التنظیمیةالتوازن مع cE  الالئحة التنظیمیة نقطة التوازن مع
 .الستبداللالمرونة الثابتة  طلب یتم حساب صیغة مبسطة لدالة ،أخیًرا .بالمنافسةالخاصة 

 الطلب . دالة1

 الطلب الخطي 1.1

 

فإن فائدة المستھلك لالنتقال من التوازن المقید إلى التوازن التنافسي ھي مجموع  ،مع منحنى طلب خطي
 :التوازن المقید إلى التوازن التنافسي ھيمن  االنتقالمن  )CB( المستھلك فوائدمعادلة . إن Dو Cالمجالین 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶 + 𝐷𝐷 = (𝑃𝑃𝑟𝑟 − 𝑃𝑃𝑐𝑐)𝑄𝑄𝑟𝑟 +
1
2

 (𝑃𝑃𝑟𝑟 − 𝑃𝑃𝑐𝑐)(𝑄𝑄𝑐𝑐 − 𝑄𝑄𝑟𝑟) 

                                                      
من السھل نمذجة منحنى طلب خطي باستخدام معادلة، إال أن منحنى طلب المرونة الثابتة لالستبدال قد   1

ستختلف حسب  یمكن اعتبار كالھما تبسیطاتو .الحقیقيیُظھر خصائص أكثر توافقًا مع منحنیات الطلب 
 .قد تظھر في بعض األحیان سلوكیات معقدةوالمنتج 
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 طلب المرونة الثابتة لالستبدال  1.2

تتمیز بجودة أن مرونة الطلب ال تعتمد على السعر أو  .طلب المرونة الثابتة لالستبدال منحنیة دالةإن 
فإن التغییر في  ،من االختالفات الجوھریة في منحنى الطلب نفسھ على الرغم .أي الموقع في المنحنى ،الكمیة

  .التوازن من مقید إلى تنافسي لھ أساًسا نفس الصیغة كما في نموذج الطلب الخطي

 

 :المستھلك قریبة جدًا من معادلة نموذج الطلب الخطي فوائدإن معادلة 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶 + 𝐷𝐷 ≈ (𝑃𝑃𝑟𝑟 − 𝑃𝑃𝑐𝑐)𝑄𝑄𝑟𝑟 +
1
2

 (𝑃𝑃𝑟𝑟 − 𝑃𝑃𝑐𝑐)(𝑄𝑄𝑐𝑐 − 𝑄𝑄𝑟𝑟) 

 التقدیرات الخاصة بالفوائدصیغة 

حیث یتم  ،وتغیر السعر بالنسبة المئویة العائداتالمستھلك من  فوائدیمكن أیًضا اشتقاق معادلة التغییر في 
تغییر سعر  إظھاریتم ( .، من جدول التأثیرات المقدرة حسب نوع التقیید التنظیمي𝜌𝜌 ،اشتقاق نسبة تغیر السعر

القیمة المطلقة  ). یتم بعدھا إظھار𝜌𝜌  =0.10كـ في االنتقال من التقیید التنظیمي إلى النتیجة التنافسیة  %10بنسبة 
𝑃𝑃∆من خالل  cP إلى السعر التنافسي rP لسعر من السعر المقیدتغیر ال =  𝜌𝜌𝑃𝑃𝑟𝑟 ، 0حیث <  𝜌𝜌 < كلما  .1

 .0من  𝜌𝜌كلما اقترب  ،كان تغیر السعر أصغر

الخطي أو التقریب لطلب المرونة الثابتة لالستبدال، حیث  من الطلب  CBالمستھلك فوائدیمكن اشتقاق 
  .على التوالي𝑄𝑄∆و Δ∆𝑃𝑃 كـالتغییرات في السعر والكمیة  إظھاریتم 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =  ∆𝑃𝑃𝑄𝑄𝑟𝑟 + 
1
2
∆𝑃𝑃∆𝑄𝑄 
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= 𝜌𝜌𝑃𝑃𝑟𝑟𝑄𝑄𝑟𝑟 +
1
2

(𝜌𝜌𝑃𝑃𝑟𝑟)(|𝜖𝜖|𝜌𝜌𝑄𝑄𝑟𝑟) 

=  𝜌𝜌𝑃𝑃𝑟𝑟𝑄𝑄𝑟𝑟 +
1
2

(|𝜖𝜖|𝜌𝜌2)𝑃𝑃𝑟𝑟𝑄𝑄𝑟𝑟 

=  �𝜌𝜌 +
1
2

|𝜖𝜖|𝜌𝜌2�𝑅𝑅𝑟𝑟 

فیمكن استبدالھا في ھذه المعادلة جنبًا إلى جنب مع تغیر السعر القیاسي  ،معروفة القطاعات إذا كانت مرون
 .rR  ،ومستوى اإلیرادات

تمثل  ،2یُفترض أن المرونة القیاسیة العامة  ،في الحالة القیاسیة عندما تكون ھذه المرونة غیر معروفة
𝜖𝜖 عند استبدال .سلعة مرنة إلى حد ما =  :تبسیط النتیجة إلى ، یتم2−

𝐶𝐶𝐶𝐶 =  (𝜌𝜌 + 𝜌𝜌2)𝑅𝑅𝑟𝑟 

 تغییر الكمیة

التي لن یكون فیھا سوى تغییر  الحاالتھناك العدید من  .استندت التقدیرات السابقة إلى التغییر في السعر
قد یتم تنظیم أسعار سیارات  ،على سبیل المثال .ولیس تغییر في السعر االسمي ،أحد القیودفي الكمیة من إلغاء 

سیؤدي فتح التراخیص لمزید من  .األجرة في نفس الوقت الذي یتم فیھ تقیید عدد تراخیص سیارات األجرة
یمكن تقدیر قیمة الكمیة المتغیرة المقدمة في وجود تنظیم أسعار  .السائقین إلى زیادة كمیة الخدمة المقدمة ال السعر

  .غیر متغیر

إذا كانت كمیة  .) نتیجة لالئحة التنظیمیةالتقیید(إجراء تقدیر معقول للتغیر في الكمیة  فيالسالئف  تتمثل
في  .الالئحة التنظیمیةفإن التحدي یكمن في تحدید الكمیة التي ستسود في غیاب  ،التقنین التنظیمي موجودة بالفعل

لذلك یصعب وضع قواعد  ،صغیرة نسبیًابینما في بعض األحیان قد تكون  ،بعض األحیان تكون قیود الكمیة كبیرة
 ،كما ھو الحال في تحریر سیارات األجرة األیرلندیة ،إلى أن ھناك أمثلة ،مع ذلك ،وتجدر اإلشارة .عامة لذلك

 .بعد التحریر %300حیث زادت الكمیة بأكثر من 

على تقاطع منحنى الطلب  fQ والنقطة fP لنفترض أنھ تم توفیر منتج في التوزیع األكثر تنافسیة بسعر ثابت
 یخسرونبالنسبة للمستھلكین الذین  .rQ الكمیة إلى یتم تخفیض لكن fP یظل السعر ،مع التقنین .مع ھذا السعر

  .فائض المستھلك یخسرونفإنھم  )و تقیید الكمیة(أالمنتج نتیجة للتقنین 
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سیؤثر التقنین على  .ون فقطيلن یتأثر العمالء الھامش ،ذلكمھ  .rQ - fQ مقدار االستھالك المتأثر ھوإن 
بافتراض  .قد یتأثر جمیع العمالء ،عندما یتم تقنین سیارات األجرة .جمیع المستھلكین مع بعض االحتماالت

فإن ضرر المستھلك سیعتمد على المنطقة الواقعة تحت نسخة  ،احتمالیة متساویة لكل وحدة استھالك یتم تقنینھا
 .Dالمثلث المظلل بالمجال في كما ھو موضح  ،من منحنى الطلب "مضغوطة"

حیث یكون منحنى الطلب على المنحدر  ،یستفید المستھلك من االنتقال من الكمیة المقیدة إلى منحنى الطلب
–m، ھو: 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
1
2
�𝑃𝑃𝑏𝑏 − 𝑃𝑃𝑓𝑓��𝑄𝑄𝑓𝑓 − 𝑄𝑄𝑟𝑟� 

 :الحظ أن

𝑃𝑃𝑏𝑏 − 𝑃𝑃𝑓𝑓 = 𝑚𝑚𝑄𝑄𝑓𝑓 

 :كمقارن لنقطة) Qr, Pr( یتم تحدید النقطة ،باإلشارة إلى نقطتین mالمنحدر عند تحدید 

−𝑚𝑚 =
𝑃𝑃𝑓𝑓 − 𝑃𝑃𝑟𝑟
𝑄𝑄𝑓𝑓 − 𝑄𝑄𝑟𝑟

 

 ، ونتیجة لذلك

𝑃𝑃𝑏𝑏 − 𝑃𝑃𝑓𝑓 =
𝑃𝑃𝑓𝑓 − 𝑃𝑃𝑟𝑟
𝑄𝑄𝑓𝑓 − 𝑄𝑄𝑟𝑟

𝑄𝑄𝑓𝑓 
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 :یمكن بعد ذلك إعادة كتابة فائدة المستھلك من إلغاء التقنین على النحو التالي

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
1
2
𝑃𝑃𝑓𝑓 − 𝑃𝑃𝑟𝑟
𝑄𝑄𝑓𝑓 − 𝑄𝑄𝑟𝑟

𝑄𝑄𝑓𝑓�𝑄𝑄𝑓𝑓 − 𝑄𝑄𝑟𝑟� 

 :إلىالذي یتم تبسیطھ 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
1
2
�𝑃𝑃𝑓𝑓 − 𝑃𝑃𝑟𝑟�𝑄𝑄𝑓𝑓 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
1
2

(1− 𝜌𝜌)𝑃𝑃𝑓𝑓𝑄𝑄𝑓𝑓 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
1
2

(1 − 𝜌𝜌)𝑅𝑅𝑓𝑓  
 



 
 
 

OECD 2019@120 4النسخة  ,مجموعة أدوات تقییم المنافسة 

  2 الملحق

 آثار إزالة القیود التنافسیة باالستناد إلى نوع القید التنافسي

ر المحتمل لالنتقال إلى النتائج المؤیدة للمنافسة بناًء على قاعدة بیانات منظمة التعاون يأثر السعلیقدم ھذا الملحق تقدیرات ل
سیتم تحدیث ھذا الملحق من حین آلخر في المستقبل  .للتقدیرات الكمیة للتأثیرات الالحقة من التغییرات في اللوائح ةاالقتصادیوالتنمیة 

إصدارات محدثة المتاحة صفحة الویب الخاصة بمجموعة أدوات تقییم المنافسة  توفرمع  ،لیعكس مصادر إضافیة في قاعدة البیانات
 .ستكون الملخصات األساسیة للنتائج الكمیة متاحة وقابلة للبحث .ةلمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادي

 )2014نوفمبر  /الثانيصدار تشرین (إمن االنتقال إلى الخیارات المؤیدة للمنافسة  يثر السعراألونطاق متوسط  6الجدول 

تغیر متوسط 
 للقید التنظیميفرعیة الفئة الفئة وال عدد النتائج ثقةفاصلة لل فترة 95% * (ρ)السعر 

 الحد من عدد أو تنوع الموّردین (أ)  111 0.16-حتى  0.23- 0.20-
 منح حقوق حصریة إلى موّرد لتوفیر سلع أو خدمات  1 28 0.10-حتى  0.28- 0.19-
للحصول على ترخیص أو تصریح أو موافقة كشرط للنشاط  إجراءات ضعو 2 55 0.19-حتى  0.27- 0.23-

 . التجاري
 حد من قدرة بعض أنواع الموردین على توفیر سلعة أو خدمة ال 3 10 0.060-حتى  0.24- 0.15-
 رفع بشكل كبیر من تكلفة الدخول أو الخروج على المورد  4 4 0.13-حتى  0.24- 0.19-
ا أمام قدرة الشركات على تورید السلع أو الخدمات ا جغرافیً ضع عائقً و 5 14 0.070-حتى  0.17- 0.12-

 أو العمالة أو على استثمار رأس المال 
 الحد من قدرة الموّردین على المنافسة (ب)  45 0.14-حتى  0.23- 0.18-
 حد من قدرة البائعین على تحدید أسعار السلع أو الخدمات ال 1 22 0.14-حتى  0.24- 0.19-
 اإلعالن عن سلعھم أو خدماتھم أو تسویقھا فيمن حریة الموردین  الحد 2 8 0.053-حتى  0.24- 0.14-
المنتجات توفر میزة غیر مبررة لبعض الموردین  لجودة معاییروضع  3 13 0.081-حتى  0.24- 0.19-

على حساب غیرھم أو تكون أعلى من المستوى الذي قد یختاره بعض 
 المطلعینالمستھلكین 

غیرھم مقارنةً برفع بشكل كبیر تكالیف اإلنتاج على بعض الموردین  4 2 0.22حتى  1.00- 0.28-
سیما من خالل معاملة الشركات القائمة بشكل مختلف عن الداخلین  (وال

 )الجدد للسوق
 افز الموّردین على المنافسة ومن ح الحد(ج)  29 0.14-حتى  0.26- 0.20-
 . ا للتنظیم الذاتي أو المشتركنظامً  إنشاء 1 5 0.080-حتى  0.48- 0.28-
یتطلب أو یشجع معلومات عن نواتج الموردین أو أسعارھم أو مبیعاتھم  2 11 0.064-حتى  0.13- 0.10-

 أو تكالیفھم لكي یتم نشرھا 
معین أو مجموعة معینة من الموردین من سریان  قطاعنشاط  استثناء 3 13 0.16-حتى  0.35- 0.25-

 قانون المنافسة العام 
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تغیر متوسط 
 للقید التنظیميفرعیة الفئة الفئة وال عدد النتائج ثقةفاصلة لل فترة 95% * (ρ)السعر 

 الحد من الخیارات والمعلومات المتاحة للمستھلكین (د)  18 0.10-حتى  30.- 0.20-
من قدرة المستھلكین على اتخاذ قرار بشأن الجھة التي یشترون حد ال 1 7 0.15-حتى  0.49- 0.32-

 منھا
المستھلكین بین موردي السلع أو الخدمات من خالل رفع  حركةحد من ال 2 9 0.009حتى  0.24- 0.13-

 التكالیف الصریحة أو الضمنیة لتغییر الموردین 
 بشكل جوھري المعلومات التي یحتاجھا المشترون للشراء الفعال  تغییر 3 2 0.011حتى  0.33- 0.074-

 غیر التنافسي.) والسعر بین السعر التنافسي وغیر التنافسي(نسبة فرق السعر  *ة"مالحظ

  .يـدلیل التشغیلـالالحسابات المنقحة باستخدام الطریقة في المصدر: 
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