
االقتصاديةلتكتالت ا



بداية القرن الحالي كان مسرحا لمجموعة من إن 

ثل التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية م

فاقيات الحربين العالميتين أدت إلى خلق العديد من االت

والمنظمات والظواهر االقتصادية على غرار 

نظمة وموودزبروتنالمنظمات التي أنتجتها اتفاقيات 

اع التجارة العالمية مما أدى إلى اتساع السوق وارتف

لجوء الضروري حدة المنافسة وعليه كان من 

ألقل المؤسسات إلى التكتل بينها للمنافسة أو على ا

.المحا فضة على نصيبها في السوق



تل وبغض النظر عن النظام الرأسمالي أو االشتراكي فإن التك

اهر االقتصادي المستمر في المشروعات يعّد مظهراً من مظ

التقدم المادي والنمو االقتصادي في المجتمع، وذلك لما 

ة التي تنتهي عادة إلى حال-تحققه المشروعات الكبيرة 

.من أرباح ضخمة-احتكار أو شبه احتكار 

وعليه ما هي التكتالت االقتصادية؟ وما األشكال المتواجدة

سية عليها حاليا؟ وكيف تعمل من أجل تحقيق أهدافها التناف

أو بمعنى آخر االحتكارية ؟



التكتل؟ما هو -1

من المؤسسات من داخل الدولة الواحدة أو مجموعة و :تكتل ال

من مجموعة من الدول بهدف التمكن من الصمود في 

في السوق أمام المنافسة باستعمال قوة وجودها أو بالتحكم

ي هذه التكتالت عموما فوتتمثل أسعار المنتجات وأسواقها 

.  والهولدينغوالتروستالكارتل 

االقتصادية كمفهوم يعبر عن نوعين من التكتالتإن التكتالت 

ليمية االقتصادية وذلك حسب طبيعة األطراف المتكتلة، تكتالت إق

صادي دولية التي أطرافها دول وغلبا ما تتكتل من أجل التكامل االقت

بهدف االستفادة من إمكانات وثروات الدول المتفقة وكذلك إلغاء

حاد الحواجز والتعريفات الجمركية على غرار االتحاد األوربي االت

....  اإلفريقي اتحاد المغرب العربي الكبير 



دوافع إقامة التكتالت االقتصادية-2

ى إن التكتل بين المؤسسات أصبحت ضرورة حتمية عل◼
بات المنظمات االقتصادية لكي تتماشى مع تغيرات وتقل

دوافع السوق حيث البقاء لألقوى ومن هنا نستطيع تلخيص
:المؤسسات إلى التكتل في النقاط التالية

لمية زيادة حدة المنافسة بين المؤسسات في األسواق العا-◼

ة تباين إمكانات الدول من حيث امتالك الثروات الطبيعي-◼
ة والبشرية مما يؤدي إلى محاولة تكامل مؤسسات بين دول

.وأخرى بهدف تقليص النفقات والتكاليف



عالمية القيود والعوائق التي تفرضها منظمة التجارة ال-

. في التواصل بين المؤسسات من عدة دول

المستثمرين أصحاب رؤوس األموال الضخمة إدراك -

بمزايا المشروعات الكبيرة أي تكتل المشروعات

الصغيرة وعوائدها التي تكون أضعاف المشروعات
.الصغيرة 

.1933وحتى 1868تكرار األزمات االقتصادية مند -



أثار التكتالت االقتصادية-3

: اآلثار اإليجابية◼

ه األخيرة فقط، يمكن أن نعتبر أن اآلثار اإليجابية للتكتالت االقتصادية مرتبط بهذ◼

:  ولعل من أهمها

تكامل من أهم اآلثار اإليجابية للتكتالت االقتصادية العوائد الضخمة من جراء-◼

.إمكانات المؤسسات المتكتلة

ة إن وجود التكتالت االقتصادية سوف يؤدي إلى خلق عالقات تكامل أمامي-◼

.وخلفية بين أوجه النشاط االقتصادي المختلفة في الدولة

العمودي مع إن توسع التكتالت االقتصادية في أنشطتها على المستوى األفقي و-◼

ناطق االنتشار الجغرافي لهذه األنشطة يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في الم

. أو المحافظات النائية المختلفة



:  اآلثار السلبية◼

اآلثرالحال إن الشعوب النامية هي تمثل هذه بطبيعة ◼

وى صعوبة تحقيق العدالة في توزيع الدخول على مست-◼
االجتماعيةالدولة مما يؤدي إلى خلق الطبقية 

فاق تفعيل السياسة االحتكارية خاصة إذا كانت أطراف االت◼

يرة من دول نامية، وبالتالي القضاء على المشروعات الصغ

مثل كالقضاء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ت

ى هذه أساس االقتصاد القومي في أي دولة وبالتالي تروح عل

.لةالدول فرصة زيادة الدخل العام القومي وامتصاص البطا

داخلية التكتالت االقتصادية الضخمة تؤثر على الشؤون ال-◼

ول إلى للبلدان وبالتالي السيطرة عليها اقتصاديا ومنه الوص

دول مراكز القرار في الدولة بما يخدم المصالح السياسية ل

.  أخرى ومثال ذلك ما يحدث للعراق



أشكال التكتالت االقتصادية يما ه-4

المنتشرة 
الكارتل-1

(  Charta)مشتق من كلمة كارتا مصطلح : الكارتلتعريف ◼
تكاري والكارتل هو الحلف االح. الالتينية التي تعني ميثاق

عض رغم الذي يتم بين عدة منشآت يظل بعضها مستقالً عن ب
وجود اتفاق يلزمها جميعاً بالعمل على تحديد أو إزالة 

كارتل وتتعهد المنشآت األعضاء في ال. المنافسة فيما بينها
جات أو بالعمل على تقاسم األسواق أو على تحديد كمية المنتو

نشآت بحيث وإن كانت المنشآت م. أسعار البيع أو عليها كلها
ها مربوطاً تنتج وتبيع منتوجاتها بشكل مستقل فيظل بعض

ببعض بحلف مشترك ألجل قد يطول أو يقصر حسب 
فاق االتفاق، بحيث إذا أخلّت إحداها بأي بند من بنود االت

تتعرض لعقوبات مالية ثقيلة



1862أول مرة في ألمانيا عام  Cartelوقد نشأ الكارتل -

وصل 1906حينما تأسس كارتل الحديد األبيض، وفي عام 

تضم 385عدد هذا النوع من االندماج االحتكاري إلى 

.مؤسسة12000



شروط نجاح الكارتل 

:هالنجاح الكارتل، في النظام االقتصادي الرأسمالي شروط عدة أهم◼

ن إذ يصعب أن يتم االتفاق بي: أن يكون عدد المنتجين محدوداـ ◼

ق أيسر المنتجين عندما يكون عددهم كبيرا فكلما قل العدد كان االتفا

غي والتعامل أسرع وأتم ومن هنا كان تركز الصناعات عامال أساسيا ف

.  لكبرىإمكان تحقيق الكارتل بسبب ضآلة عدد المشاريع الصناعية ا

وهذا من حيث: أن يكون هناك نوع من التماثل في شروط اإلنتاج-◼

تاج إذ لو وجد الظروف اإلنتاجية المختلفة وخاصة فيما يتعلق بنفقة اإلن

روط أحد المشاريع في وضع يمكنه من إنتاج سلعة من السلع في ش

أفضل من المشاريع األخرى أي بمعنى آخر إذا استطاع أن يعرض

ية هذه السلعة بسعر أدنى من أسعار المشاريع األخرى لما كانت له أ

.ينهامصلحة في االتفاق مع هذه المشاريع وإنشاء الكارتل بينه وب



لح عدم وجود سلعة أخرى تضاهي السلع الداخلية في الكارتل أو تص◼

تفق حيث أن وجود سلعة أخرى تحل محل السلع الم: ألن تستبدل بها

لعة عليها في الكارتل تعرض الكارتل إلى منافسة منتجي هذه الس

سلع وضياع الغاية من إنشائه، لذلك وجب أن يشمل االتفاق جميع ال

التي يمكن أن تسد نفس الحاجة وإال فشل الكارتل في تحقيق

.األهداف المرجوة

يما انضمام أكبر عدد من المنتجين المتنافسين إلى الكارتل الس-◼

ا الكبار منهم، وهنا تجدر اإلشارة إلى أن وزن المشاريع وأهميتها هم

العنصران الرئيسيان للحكم على مدى نجاح الكارتل 

تماثل المنتجات وعدم قابليتها وعدم تأثرها بسرعة التغيرات-◼

ر أن تكون نماذج المنتجات محدودة وغير قابلة للتأثأي:الخارجية



◼ ً .التزام األطراف المتعاقدة نصوص العقد التزاماً مطلقا

كيل لتشالكارتل،وذلكـ انضمام أغلب المنتجين إلى اتفاق ◼

.القوة الالزمة لتنفيذ االتفاق في السوق

ي ـ قلة عد المشروعات التي تقوم باإلنتاج في الفرع الذ◼

.يراد إقامة الكارتل فيه لتكون عملية االتفاق سهلة

ي ـ تقارب درجة كفاية المشروعات الفنية التي تندمج ف◼

.  الكارتل وذلك في الغالب من األحوال



أنواع الكارتل -5

:نوعين الكارتالتفي : نميز

: األفقيةالكارتالت

وى التي تتم بين المنشآت التي تعمل على نفس المستهي 
لتي تتم ضمن البنية العامة للنشاط االقتصادي مثل التحالفات ا

ا وقد يلقى هذ... على مستوى اإلنتاج أو مستوى التوزيع
ومة النوع تشجيعاً ضمن نظام االقتصاد الحر من طرف الحك
ول نفسها أثناء األزمات بحجة تجنب تشتيت الجهود والوص

.بالجهاز اإلنتاجي إلى حالته المثلى وتنظيم االقتصاد



: العموديةالكارتالت◼

رة ترمي إلى الحد من مرونة السوق وخاصة الحد من كثفهي ◼

ون كميات البائعين والمشترين الصغار الذين يبيعون ويشتر

لعبة صغيرة من السلع وذلك لكي ال يستفيد المشتري من

البيع مرتفعةالمنافسة بين البائعين للمحافظة طبعاً على أسعار



ونميز أيضا بين الكارتل البسيط و الكارتل التام -

ركزيا وفي هذا النوع ال يكون للكارتل مكتبا أو مقرا م: الكارتل البسيط

را رئيسيا أما فيما يتعلق بالكارتل التام فهو الذي يتخذ مق: الكارتل التام
لنشاطه وهذه مجموعة من أشكال الكارتل التي تندرج ضمن هذين 

:النوعين

:حيث النوع األول يشتمل على األشكال التالية

كارتل تحديد األثمان-

كارتل تحديد اإلنتاج-

:النوع الثاني فنجد فيهأما -

كارتل توزيع التوصيات أو الطلبيات-

كارتل توزيع األرباح-

-



آثار الكارتل --6

ضغط التصرف بشكل جماعي ومتماسك تجاه الدول األخرى وصوالً لل◼
عليها إذا لم تمتثلوالجزاءاتعليها وتهديدها بفرض العقوبات 

.  دوقد تحولت هذه التجمعات إلى منابر للترهيب والتهدي، لرغباتها
فمجرد تشكيلها ومعرفة أعضاءها وغاياتها يثير الكثير من 

التساؤالت التي تدل على ممارسات وأساليب جماعات الضغط 
:ومن أبرز هذه التكتالت. االقتصادية الدولية

".نادي باريس ونادي لندن"المالية الكارتالت-1◼

".وكالة الطاقة الدولية"الكارتل النفطي -2◼

االتفاقية متعددة األطراف "كارتل رؤوس األموال األجنبية -3◼
".لالستثمار



بر ع، الوصول إلى أسواق البلدان النامية وبأرخص تكلفة◼

مارات ترهيب تلك البلدان وتهديدها من خالل تحكمها باالستث

أو ، غازوتحكمها بأسعار النفط وال، المباشرة في الدول النامية

ية من خالل افتعال األزمات المالية واالقتصادية والسياس

.وحتى االجتماعية

ل على مر الزمن عمل الكارتل على تدمير الشعوب من خال-◼

أكبر  IG-FORBENتمويل الحروب فنجد الكارتل األلماني 

حتى أن ممول لهتلر بالمتفجرات في الحرب العالمية الثانية،

تل بعض الدراسات األمريكية خلصت إلى أن لوال هذا الكار

لما قامت الحرب العالمية الثانية



التروست

:  التروستتعريف 

في أصله القانوني إلى استعماله لدى  Trustالتروستيعود تعبير 
في الحديث عن النظام الذي يديراألنكلوسكسونرجال القانون 

ل أما االستعما. بمقتضاه شخص موضع ثقة أمواالً لحساب غيره
االقتصادي لهذا االصطالح فيعبر عن نوع من االتحاد االحتكاري

ك يبدو في اندماج مشروعات بهدف تكوين مشروع واحد كبير، وذل
فيض بغرض تحقيق حالة احتكارية أو شبه احتكارية، أو بغرض تخ

ية ويأخذ االندماج عدة أشكال قانون. النفقات، ورفع معدالت األرباح
:على الوجه التالي

.ـ ابتالع مشروع مشروعاً آخر

ـ انحالل عدة من الشركات بهدف تكوين شركة جديدة، على أن يمنح 
ن المساهمون القدماء أسهماً في الشركة الجديدة تعادل ما كان لهم م

االنحالل )ويالحظ أن هذه العملية . ملكية في شركاتهم القديمة
.تحمل الشركات نفقات باهظة( واالندماج



التروستاتأنواع 

كات فرع األفقي الناتج من اتحاد شرالتروستـ ويمكن التفريق بين ◼

العمودي وهو الشكل الذي يقوم بين التروستصناعي واحد، و 

مادة أولية مشروعات تؤلف سلسلة متكاملة ويكّون مْنتَج كل واحد منها

ي هذه فالتروستأو مساهمة رئيسية في منتج المشروع الذي يليه، و 

سسات الحالة إما أن يكون تجمعاً متبايناً ينتج مواد أولية ويدير مؤ

ا أن يكون صناعية تستخدمها، ثم ينتج منتجات نهائية وشبه نهائية وإم

به متجانساً يتألف من تجمع شركات تنتج مواد أولية ومنتجات ش

.نهائية، تسهم كلها في إخراج منتج نهائي واحد

تبقى ويغلب أن تحتفظ الشركات المندمجة بشخصيتها القانونية و◼

قتصادي مستقلة من حيث الشكل إال أنها تفقد في الواقع استقاللها اال

.لتكون مشروعاً واحداً 



التروستاآلثار الناتجة عن 

تل إذ أن كبير منه في الكارالتروستتخفيض نفقات اإلنتاج وأثر ◼

تصاد في يحقق تركزا صناعيا وتجاريا كبيرا يؤدي إلى االقالتروست

ناسبة كثير من النفقات كإغالق المصانع التي ال تنتج في ظروف م

جه وزيادة تخصيص المصانع حيث يتم توزيع العمل على أحسن و

تبعا لموقع المنشأة وظروفها وظروف عملها والحصول على 

ت تسهيالت أكبر من شركات النقل لضخامة المنتجات والمشروعا

األثمان يعمل على رفعالتروستفي األثمان إذ أن التروستيِؤثر -◼

الة نتيجة لتمكنه من السوق هذا في حالة عدم وجود منافسة أما في ح

غ مستوى يبيع بأثمان منخفضة قد تبلالتروستوجود منافسين فإن 

لمنافسين أدنى من تكلفة اإلنتاج في بعض األحيان ودلك للقضاء على ا

ء على نهائيا وقد يسلك طريقة اإلغراق في التجارة الخارجية للقضا

.المنافسة األجنبية



مريكية إلى توصلت إحدى التحقيقات التي أجريت في الواليات المتحدة األ

ن ويعود ذلك إلى أالتروستأن أجور العمال ارتفعت في ظل نظام 

ا يخشى انقالبات الرأي العام عليه، وخاصة العمال إذا مالتروست

العمالخفض أجور العمال لذلك عمد إلى تحسين ظروف 

الدولية ، الشكل الحديث للتنظيم التروستاتيمكن عّد ولهذا 

االقتصادي الرامي إلى اقتسام العالم الرأسمالي، ومن جهة ثانية

ينسجم هذا الشكل مع المرحلة الحالية لتطور رأسمالية الدولة 

اتساع االحتكارية بسبب قدرته على السيطرة على القرار الحكومي و

دام أعلى رقعة فعالياته وكثافة التركز الرأسمالي فيه، وأخيراً استخ

قدير التمويه والمبالغة في ت--. القدرات التقنية واإلدارية الحديثة

ين ، وفي ذلك خطر كبير على المشتركالتروستقيمة رؤوس أموال 

وعلى االستقرار االقتصادي



القابضةالشركات : -9

holding 

ظاهرة قانونية للتركيز االقتصادي بين الشركات القابضةا◼
بر في المشاريع، فهي وسيلة من وسائل تجمع الشركات، بحيث تعت

الواقع إطارا قانونيا للتركز على أساس من الرقابة في اإلدارة 
ى والمشاركة في رأس المال، وتتحقق سيطرة الشركة القابضة عل
ي الشركات التابعة من خالل السيطرة على سلطة اتخاذ القرارات ف

يات الشركة التابعة عن طريق التمتع بأغلبية التصويتية الجمع
العمومية للمساهمين أو الشركاء ومجالس إدارة تلك الشركات 

ها وتتمكن الشركة القابضة من إحراز هذه السيطرة عن طريق تملك
وانين أغلبية األسهم في رأس مال الشركات التابعة وتنص بعض الق

على األقل من ؟ 51على وجوب أن تتملك الشركة القابضة على 
.. رأس مال الشركة



خصائص الشركات القابضة 

خرى يختلف هذا النوع من التكتالت االقتصادية عن األشكال األ
:منن خالل الخصائص التالية

يقتصر عمل الشركة على شراء األسهم في شركات -
المساهمة أو في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو على

.حيازة حقوق الملكية الفكرية

يها تستطيع الشركة القابضة إدارة الشركات التي تملك ف-
.أسهم فقط

االكتتاب في رأس مالها بعملة أجنبية على أن تنظم كل -
الحسابات والميزانيات العمومية بالعملة ذلتها

تتمتع هذه الشركات بإعفاءات ضريبية على أرباحها -
.الشركاتوتوزيعها في بعض القوانين التي تشرع هذه 



يحق للشركة القابضة امتالك براءات ورخص وعالمات 

ها تجارية وحقوق محفوظة أخرى فضال عن حق التفرغ عن

.لشركات محلية

أن يمكنها أن تمنح قروضا لشركات أخرى تملك فيها أسهم و-

.تكفلها تجاه الغير

يجوز للشركة القابضة أن تملك العقارات شرط أن تكون-

.مخصصة حصرا لحاجات أعمالها ومتماشية مع القانون

من ؟ 40ال يجوز لهذه الشركة أن تتملك مباشرة أكثر من -

شركتين عاملتين في المجال ذاته



وإلى جانب األشكال الثالثة السابقة الذكر توجد أشكال أخرى من التكتالت 

د.العددالمؤسساتية وهي حديثة النشأة وقليلة 

(  اتحاد شركات)الكونسورتيوم-1

نها هو تجمع يضم شركات كبيرة يقوم لمواجهة طلب كبير يفوق قدرة كل واحدة م

وفي. شكل حديث من حيث االنتشار أو كثافة الفعالية وحجمهاحدةوهوعلى 

الة هذه الحال يحتل اتحاد الشركات مركزاً مسيطراً على أقنية العرض في ح

ذا في ومركزاً مشابهاً إن لم يكن مطابقاً له( أي االتفاق المؤقت)الطلب الخاص 

راع أي تجارة االستيراد والتصدير التي تحاول أن تواجه الص)الحالة الثانية 

ي معظم على األسواق، فإن هذا النوع من االتحادات يعمل بفعالية عالية ويفلح ف

ين األحيان في السيطرة على العرض في السوق الرأسمالية وذلك في الحالت

.المذكورتين



:المجموعة المالية-2-

قطاع إن كثافة التركز االقتصادي لرأس المال الصناعي، في ال

ات المصرفي وفي فروع اقتصادية أخرى، وتطور االحتكار

الصناعية والمصرفية، والدمج بين رأس المال الصناعي

والمصرفي، إن كل ذلك أدى إلى والدة نموذج جديد من 

التمركز عرف بالمجموعة المالية أو مجموعة رأس المال 

ه ويتميز هذا النموذج من سابقيه في أن فعاليات. المالي

ادية االقتصادية متسعة جداً وتصيب مجمل الفروع االقتص

.،في االقتصاد الوطني



الخاتمة3

لنا يمكن االستخالص من هذا العرض المبسط الذي تناو

ذه فيه بالدراسة موضوع التكتالت االقتصادية أن ه

األخيرة قد انتقلت في مضمون نشاطها عن الهدف 

األساسي من إنشائها فلما كانت في الماضي تهدف

إلى المنافسة والحفاظ على مكانتها في السوق 

ت العالمية السريعة التغيرات، أصبحت اآلن تكتال

ترثة احتكارية تعمل على تعظيم األرباح فقط غير مك

ا باآلثار السلبية والوخيمة التي غالبا ما تتحمله

.الشعوب الفقيرة


