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  : ةـــمقدم

تحلیل اقتصادي في مقیاس تخصص المحاضرات موجهة لطلبة سنة ثانیة ماستر  هذه

عالج المشاكل الذي یمن فروع االقتصاد  امتمیز  افرع یعتبر فاالقتصاد الصناعي .اقتصاد صناعي

فهو یمثل مجاال مهما للجمع بین . وعالقتها مع المجتمع للمؤسسات والصناعات االقتصادیة 

إلى التحلیل السلوكي  إضافةالجزئیة والكلیة  التحلیالتوكذلك یسمح باستخدام  والتطبیق النظریة

   .و الهیكلي و القطاعي 

ویهدف هذا المقیاس إلى تزوید الطالب بالمواضیع الرئیسیة في حقل االقتصاد 

ه، الصناعي بالرغم من عدم وجود اتفاق بین االقتصادیین حول المواضیع التي تدخل ضمن دائرت

و ذلك من خالل تعریفه بعلم االقتصاد الصناعي واالستراتیجیات المختلفة للتصنیع وكذلك هیكل 

وعوائق الدخول والخروج من درجة التركز الصناعي  وتتمثل في الصناعة و أبعاده المختلفة

ت ، إضافة إلى أشكال السوق وسلوك المؤسساالتكامل العمودي ،تمییز المنتجاتالصناعة، 

بأسالیب المنافسة  أیضا تعریفه و، وكیف تتخذ قراراتها بناءا على شكل السوق الذي تنشط فیه

السعریة وغیر السعریة والسیاسات الصناعیة الحكومیة التي تؤثر على سلوك المؤسسات و 

  .أدائها

  :التالیة محاورلتدریس مادة االقتصاد الصناعي ال ه المحضراتوعلیه سیغطي هذ

 ؛األسواقالسلوك اإلستراتیجي و أداء : لمحور األو ال -

 السلوك اإلستراتیجي وتمییز المنتجات؛: المحور الثاني -

 السلوك اإلستراتیجي والتواطؤ في األسواق؛: المحور الثالث -

  .غیر الكاملة في األسواق والمعلوماتالسلوك اإلستراتیجي : المحور الرابع -
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  .السلوك اإلستراتیجي و أداء األسواق: 01حورمال

إلــى  إضــافةالصــناعي ومراحــل تطــوره،  االقتصــادمــن خــالل هــذا المحــور ســنتطرق إلــى تعریــف 

و شـــكل هیكــــل الصــــناعة ومحدداتــــه الرئیســــیة وأداء  تعریـــف الصــــناعة واالســــتراتیجیات المختلفــــة للتصــــنیع

  .لتقدم التقنيالمؤسسات الصناعیة من حیث الكفاءة و الربحیة وا

 :الصناعي االقتصادماهیة  -1

 :الصناعي االقتصادتعریف  - 1-1

الصـــناعي علـــم یهـــتم بصـــورة أساســـیة بدراســـة الظـــروف الهیكلیـــة الســـائدة فـــي أســـواق  االقتصـــاد

صناعة ما وانعكاسات ذلك على سلوك المؤسسات الصناعیة ضمن نطاق هذا السـوق وتـأثیر هـذا السـلوك 

  .1ت ، ثم السیاسات الصناعیة المناسبة لذلكعلى مستویات أداء هذه المؤسسا

فلــــه قاعــــدة نظریــــة مــــن  ،الكلــــي واالقتصــــادالجزئــــي  لالقتصــــادالصــــناعي تطبیقــــا  االقتصــــادیعــــد 

ورغم ذلك فهنـاك اخـتالف  .الصناعیة وللسیاسات العامة لإلدارةتطبیقات مفیدة  یوفرالجزئي كما  االقتصاد

ن هـذا األخیـر ذو طبیعـة قیاسـیة واالقتصـاد الجزئـي هـو علـم الصـناعي أل واالقتصادالجزئي  االقتصادبین 

حــین  للمؤسســة فــيالجزئــي یفتــرض تعظــیم الــربح كهــدف  االقتصــادإلــى أن  إضــافة ،اســتنتاجي وتجریــدي

ویبحـــث عـــن هـــدف المؤسســـة مـــن خـــالل  ،الصـــناعي ال یـــؤمن بالهـــدف الواحـــد لتعظـــیم األربـــاح االقتصـــاد

فهـو علـم نشـط بطبیعتـه  ،تحقیق األهداف ویحـاول إزالتهـا تعرقلد التي الحقائق الظاهرة ، ویركز على القیو 

  . )2(یجمع بین النظریة والتطبیق

یهتم بدراسة هیكل الصناعة مـن حیـث المنافسـة  االقتصادالصناعي فرع من فروع علم  االقتصاد

ءة واإلنتاجیـة أداء هـذه األخیـرة  مـن حیـث الكفـا والسـعر و اإلنتـاجوسلوك المؤسسـات مـن حیـث  واالحتكار

  .إلى السیاسات الصناعیة إضافةوالربحیة 

 :الصناعي االقتصادتطور  - 1-2

 یعتبر لكن J.B.Say الفرنسي االقتصادي عند مرة ألول الصناعي االقتصاد مصطلح ظهر لقد

 خاص بشكل الصناعي االقتصاد تطور فكان المعاصر، الصناعي االقتصاد نظریة مؤسس ألفرید مارشال

فـي  السـبعینات منتصـف فـي ظهـر أن بعـد فیمـا تطـور و فرنسـا في ظهر تم األمریكیة متحدةال الوالیات في

الفرنسـي  االقتصـادي عنـد مـرة ألول الصـناعي االقتصـاد ظهـر.اآلن الموجـود الصـناعي االقتصـاد صـورة

                                                           
اقتصادیات الصناعة، دار الزهراء للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة : أحمد سعید باخرمة )1(

  .44، ص 2001الثانیة، 
)2(

  .07، ص 2005د الصناعي، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة الثانیة، االقتصا: مدحت القریشي  
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J.B.Say لالقتصـاد ةیـالنظر  األسـس وضـع فـي مارشـال ألفرد لالقتصادي الفضل عودی لكن ، 1819 في 

 انجلتـرا فـي تتأسـس ثةیالحد الصناعة فیها بدأت التي الفترة نفس في كتاباته بدأ ثیح المعاصر، يالصناع

 مبـادئ كتابـه فـي واقتـرح « Economic of industry »كتـاب  مـع زوجتـه ألـف ثحیـ ، 1879 عـام

 هعنـ تحـدث الـذي الغلـة تنـاقص قـانون بإلغـاء قـام و ةاألهمیـ فائقـةل تحلیـ وسـائل 1890 سـنة االقتصـاد

  .الصناعة في المتزایدة الغلة قانون فسره بوجود و اعي،الزر  المجال في كاردویر 

 فـي تكـتالت الرأسـمالیة ظـل فـي فنشـأت :خـاص بشـكل أ.م.و فـي الصـناعي االقتصـاد تطـور ثـم 

 حولهـا فـي حـادة نقاشـات فكانـت دیـالحد سـكك البتـرول، التبـغ، د،یـالحد صـناعة  الصـناعات مـن دیـالعد

 قـانون مثـل التكـتالت ضـد نیقـوان ظهـرت و Sherman Act االتفـاق ةیشـرع عـدم ثبـتی الـذي 1890

Sherman Act   والتواطــؤ وانطالقــا مــن  االتفــاقالــذي یثبــت عــدم شــرعیةSherman Act ظهــرت 

 جـبی لتـيا نیالقـوان طبیعـة حـول و األسـواق و المؤسسـات ةیـفعال حـول ةیـدانالمی الدارسـات مـن مجموعـة

 فـي أخـذت ثیـح هارفـارد سـةادر  فـي خاصـة ميیاألكـاد الجانـب إلـى وامتـدت ، الدولـة طـرف مـن وضـعها

 تحولـت إلـى دراسـات منهجیـة خاصـة دراسـة  1938 فـي اتیـنیالثالث ةیـبدا فـي و دانيیـالم الطـابع تهایبـدا

E.Mason .1938  االقتصـادیةحیث یرى أنه انطالقا مـن دراسـة هیكـل السـوق یـتم تشـخیص المؤسسـات 

الصـــناعي  لالقتصـــادالثالثـــة المكونـــة  األركـــانعلـــي مـــع األداء المخطـــط وبـــذلك تكونـــت ومقارنـــة أدائهـــا الف

 الفتـرة فـي األعمـال و الكتابـات األساس لمعظـم شكلت التياألمریكي المتمثلة في الهیكل، السلوك، األداء 

  .1972-1940الممتدة بین 

العدیـد  أن مـن بـالرغم  متـأخرا فرنسـا فـي الصـناعي االقتصاد ظهر: الصناعي في فرنسا االقتصاد - 

 لالقتصـاد كمـدخل اعتبارهـا یمكـن ال لكـن الصـناعة إلـى أعمـالهم فـي تطرقـوا االقتصـادیین مـن

 أول .الصـناعة مجـال فـي مطبقـةراسـات اقتصـادیة د على الغالب في تركز كانت ألنها الصناعي

 1958ة سن Jaques Houssiauxاالقتصادي  هو فرنسا إلى الصناعي االقتصاد فكرة أدخل من

 تعـددت و كـایأمر  فـي الصـناعي االقتصـاد مـنهج علـى معتمـدا األسـواق عن قـوة تحدثی كتاب في

 الصـناعي االقتصـاد سیتـدر  تـم اتینیالسبع في و ةیالصناع اكلیاله سةرابد اهتمت التي األعمال

 يالصـناع االقتصـاد مرسـوم فكـان نـاتیالثمان فتـرة فـي أكثـر نتشـریل ةیـالجامع رامجالبـ فـي دمجـه و

 .)1(منفرد الصناعي كتخصص باالقتصاد اعترف الذي 1988سنة 

 

                                                           
دراسة حالة مؤسسة اإلسمنت عین توتة، رسالة ماجستیر في  –اقتصادیات الحجم كعائق لدخول السوق : الزهرة فرحاني  )1(

  .05، ص 2010/2011العلوم االقتصادیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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 : الصناعي االقتصادأبعاد  - 1-3

الصـــناعي مـــن ثالثـــة أبعـــاد وهـــي هیكـــل الصـــناعة، ســـلوك المؤسســـات، واألداء  االقتصـــادیتكـــون 

أداء یشــیر إلــى أن  –ســلوك  -إن نمــوذج هیكــل،  SCPالصــناعیة للمؤسســات وهــو مــا یعبــر عنــه بنمــوذج

عة بأبعــاده و أشــكاله المختلفــة  یحــدد ســلوك المؤسســات والــذي یــؤثر بــدوره علــى أدائهــا وهــذه هیكــل الصــنا

  .المتغیرات تؤثر في بعضها البعض في اتجاهین مختلفین

  :مدخل للصناعة واستراتیجیات التصنیع -2

 :ومراحل تطورها تعریف الصناعة - 2-1

 :تعریف الصناعة - 1- 2-1

ساني في إحـداث تحـول میكـانیكي أو كیمیـائي ینطوي لفظ صناعة عادة على استخدام العمل اإلن

ومــــن وجهــــة النظــــر اإلحصــــائیة تعــــرف الصــــناعة علــــى أنهــــا مجموعــــة مــــن  .للمــــواد إلــــى منتجــــات جدیــــدة

المؤسســـات تمثـــل كـــل منهـــا وحـــدة اقتصـــادیة بســـیطة أو مركبـــة تقـــوم بنشـــاط متجـــانس وتهـــدف إلـــى إنتـــاج 

االقتصـــادیة فالصـــناعة تعـــرف علـــى أنهـــا أمـــا مـــن وجهـــة النظـــر  .مثـــل مجمـــع الحدیـــد والصـــلب ،منتجـــات

مجموعة من النشاطات التي تقوم بها الوحدات أو المؤسسات المملوكة لألفراد أو القطاع العام أو التعاوني 

  .)1(والتي تطبق فنون إنتاجیة معینة إلنتاج مجموعة من المنتجات لسد احتیاجات العنصر البشري

ءات المتخـــذة مـــن قبـــل الوحـــدات االقتصـــادیة فـــي علـــى أنهـــا كـــل اإلجـــراأیضـــا وتعـــرف الصـــناعة 

   .)2(منتجات نهائیةالمجتمع من أجل تحویل المدخالت من مواد خام أو سلع وسیطیة إلى 

ومن خالل ما سـبق یمكـن تعریـف الصـناعة  علـى أنهـا ذلـك النشـاط الـذي یـتم بموجبـه تحـویالت 

فعــا ومالئمــة إلشــباع حاجــات الفــرد المــدخالت مــن مــواد أولیــة ومــواد نصــف مصــنعة إلــى منتجــات أكثــر ن

  .والمجتمع

 :الصناعةمراحل تطور  -2- 2-1

  :)3(یلي الصناعة بخمس مراحل رئیسیة یمكن تلخیصها في ما لقد مر تطور

 نشأت الصناعة بشكلها األولي على هیئة نشاطات منزلیة ضمن نطـاق  :مرحلة الصناعة المنزلیة

فیمــا مــارس . نع وحیاكــة المالبــس والنســیج القطــاع الزراعــي، وكانــت المــرأة فــي العائلــة تقــوم بصــ

                                                           
، ص ص 2008نظریات وسیاسات التنمیة االقتصادیة، دار الوفاء، المنوفي، مصر، بدون طبعة، : صفوت قابلمحمد  )1(

100،101.  
  .15، ص مرجع سبق ذكره: أحمد سعید باخرمة )2(
  .20-18، ص ص مرجع سبق ذكره: مدحت القریشي)  3(
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الرجــل صــناعة أدوات العمـــل والمطــبخ وغیرهــا مـــن المــواد الضــروریة للمنـــزل واإلنتــاج إلــى جانـــب 

وقــد اتسـم هــذا النشــاط بالعمـل الیــدوي و الوســائل البدائیـة فــي العمــل، . عملـه األساســي فـي الزراعــة

ت العائلـة مـن المنتجـات الضـروریة دون أن وكان الهـدف األساسـي لهـذا النشـاط هـو تلبیـة احتیاجـا

للســوق وذلــك بســبب ضــآلة حجــم اإلنتــاج فــي تلــك المرحلــة، وقــد احــتفظ هــدا  ءیخصــص منــه شــي

الــنمط مــن اإلنتــاج بمكانــه فــي العدیــد مــن الــدول المتقدمــة أو النامیــة بســبب طابعــه التراثــي ودقــة 

 .ل الحدیثةالصنع وجمال المظهر بالمقارنة مع السلع المصنعة في المعام

 فــي هــذه المرحلــة تطــور النشــاط الصــناعي بصــورة تدریجیــة، حیــث تحــول : مرحلــة اإلنتــاج الحرفــي

ن، ـبعض المنتجین المنزلیین إلـى أفـراد متخصصـین فـي نشـاط معـین كحـرفیین أو صـناع كالحدادیـ

و أصــبح نشــاطهم موجــه للســوق ولــیس إلشــباع حاجــة العائلــة فقــط، . الخــزفیین، النســاجین وغیــرهم

ویتمحـــور عمـــل الحـــرفیین حـــول إنتـــاج ســـلع بتوصـــیة مـــن المســـتهلك ثـــم تحـــول النشـــاط إلـــى إنتـــاج 

 .منتجات وعرضها للبیع في السوق دون الحاجة إلى توصیة مسبقة

  وهي عبارة عن مشغل صغیر یقوم رب ): المشغل الصغیر( مرحلة التعاونیة الرأسمالیة البسیطة

حــرفیین آخــرین مقابــل أجــور معینــة لصــنع المنتجــات تحــت ب باالســتعانةالعمــل أو المنــتج المقتــدر 

إال أن هـــذا الـــنمط مـــن التعـــاون اإلنتـــاجي بقـــي محـــدود الفائـــدة . ســـقف واحـــد وبموجـــب تقنیـــة یدویـــة

 .لغیاب تقسیم العمل داخل المصنع

 یمثل المشغل الرأسمالي ورشة عمل أو أكثر یعمـل فیهـا عـدد كبیـر مـن  :مرحلة المشغل الرأسمالي

حت إشراف رب العمل والقائم على أسـاس األدوات والعمـال الیـدویین مـع وجـود تقسـیم فـي العمال ت

حتــى الثـورة الصــناعیة وقـد ســاهم  16العمـل وقـد انتشــرت المشـاغل الرأســمالیة منـد منتصــف القـرن 

ــــال مــــن  ــــة الفرصــــة لالنتق ــــة وتهیئ ــــات اإلنتاجی ــــر مــــن العملی ــــي تســــهیل الكثی المشــــغل الرأســــمالي ف

 .یة والحرفیة إلى الصناعات اآللیة الضخمةالصناعات الیدو 

 قامت هذه المرحلة علـى أسـاس اسـتخدام اآلالت بكثافـة متزایـدة بعـد الثـورة  :مرحلة الصناعة اآللیة

حیث أدى التطبیق العملـي لمنجـزات العلـم والتكنولوجیـا فـي الصـناعة إلـى إدخـال أنـواع . الصناعیة

 .ابقاجدیدة من اآلالت والمعدات لم تكن موجودة س

  :أنواع الصناعة -2-1-3

  :هناك عدة طرق تتخذ للتمییز بین الصناعات المختلفة یمكن تلخیصها فیما یلي
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 ا التصـنیف تنقسـم ذوفـي ضـوء هـ: على أساس الخصائص العامة لعملیة الصـناعیة ونـوع المنـتج

  :)1(إلى

ـــة -  د والصـــلب وتنـــتج ســـلعا معمـــرة مثـــل الســـفن والمعـــدات الحربیـــة وصـــناعة الحدیـــ: صـــناعات ثقیل

ا النـوع مـن الصـناعات لـرؤوس أمـوال كبیـرة وتـوفر ذو یحتاج هـ .والصناعات البتروكیماویة وغیرها

 .المواد األولیة وتشغل أماكن واسعة

والنسـجیة وغیرهـا، وتتطلـب هـذه الصــناعات رؤوس  الغذائیــةوتشـمل الصـناعات :صـناعات خفیفـة  - 

 . أموال قلیلة مقارنة بالصناعات الثقیلة

وفـــي هــذا النـــوع یـــتم إنتــاج ســـلعا وســـطیة تســاعد علـــى زیـــادة الطاقـــة : لســـلع اإلنتاجیـــةصـــناعات ا - 

 .اإلنتاجیة مثل مواد البناء واألسمدة الكیماویة

 وهنـا تصـنف الصـناعة علـى أسـاس العوامـل  :نحـو مراكـز التـوطن الصـناعي االتجـاهأسـاس  علـى

  :)2(الوجه التاليالتي تتحكم وتؤثر في تحدید  مناطق التوطن الصناعي وتكون على 

وهـــي الصــناعات المرتبطــة بمـــواطن خاماتهــا األولیـــة : الصــناعات الموجهـــة نحــو المـــواد األولیــة - 

 .كصناعة قصب السكر، صناعة الورق، صناعة تعلیب الفواكه وغیرها

وهـــي الصـــناعات التـــي تـــرتبط باألســـواق الكبیـــرة الســـتهالك : الصـــناعات الموجهـــة نحـــو الســـوق - 

 .صناعة الهواتف النقالة، صناعة المالبس الجاهزة وهرات،المجمنتجاتها كصناعة 

وهــي الصــناعات التــي تتــوطن فــي منــاطق تــوفر الیــد : الصــناعات الموجهــة نحــو األیــدي العاملــة - 

ات مــثال، أو ـاعة المنسوجـــا عــن حاجتهــا إلــى یــد عاملــة وفیــرة كصنـــالعاملــة وهــذا االرتبــاط نــاتج إمــ

 .عة الساعات والمجوهرات والخزف وغیرهاعن حاجتها إلى ید عاملة متخصصة كصنا

وهــي الصــناعة التــي تتطلــب قــدرا كبیــرا مــن : الصــناعات الموجهــة نحــو الوقــود ومصــادر الطاقــة - 

 موارد الطاقة أو الكهرباء كصناعة األلمنیوم

وهي الصناعات التي تتوطن في المواقع التي  :الصناعات الموجهة نحو طرق النقل والمواصالت - 

 .كثیرة في النقل والمواصالت تتمتع بتسهیالت

 3(ه الحالة تنقسم إلىوفي هذ :على أساس نوع التكنولوجیا المستخدمة(: 

                                                           
  .33،34، ص ص 2008ر، الطبعة األولى، جغرافیة الصناعة، دار الفكر العربي، القاهرة، مص: علي أحمد هارون )1(
  .151،152جغرافیة الصناعة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، ص ص : أحمد حبیب رسول )2(
  .35مرجع سبق ذكره، ص : علي أحمد هارون )3(
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وهــي الصـناعات التــي تســتخدم رأس المــال بنسـبة كبیــرة مثــل صــناعة :  صــناعة كثیفــة رأس المــال - 

  .الحدید والصلب والصناعة البتروكیماویة

یهـا نســبة العمـل إلــى رأس المـال كبیــرا مثــل وهـي الصــناعات التـي یكــون ف: صـناعات كثیــف العمــل - 

 .صناعة المالبس صناعة األثاث وغیرها

وهــي التــي تكــون فیهــا تكلفــة المــواد الخــام أكبــر مــن تكلفــة عناصــر  :صــناعة كثیفــة المــواد الخــام - 

 .اإلنتاج مثل تكریر البترول، صناعة الحدید

 :مقومات الصناعة -4- 2-1

  :)1(امل یمكن تلخیصها فیما یليإن نجاح الصناعة یتطلب توفر مجموعة من العو 

یعتبــر تــوفر األســواق مــن العوامــل الداعمــة للصــناعة ویتوقــف حجــم األســواق علــى عــدد  :األســواق - 

وكـذلك التوزیـع الجغرافـي للســكان  .السـكان، وخصائصـهم، ومسـتوى دخــل الفـرد، ومـدى التفـاوت فیــه

بالزیـادة أو النقصـان فـي حجـم كـل هـده المتغیـرات تـؤثر . الموقع، وتوفر وسائل النقل والمواصـالت

 .السوق مما یشجع أو یعوق إقامة الصناعات المختلفة

إن تــوفر المــوارد یعــد مــن العوامــل المشــجعة علــى إقامــة الصــناعة ســواء كانــت  :المــوارد الطبیعیــة  - 

فتوفر الموارد یؤدي إلـى تخفـیض . هذه المواد تدخل بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في إنتاج المنتج

 .ف واتساع السوق وتوفیر األموال الالزمة لعملیات التصنیعالتكالی

یعتبر رأس المال العامل الرئیسي في التنمیة الصناعیة ألن الصناعة الحدیثـة تطلـب  :رأس المال  - 

رأس المـــال النقـــدي وهـــي النقـــود التـــي یمكـــن مـــن : اآلالت والمعـــدات الضـــخمة ورأس المـــال نوعـــان

لیــة وكــل مســتلزمات اإلنتــاج، ورأس المــال العینــي ویظــم المعــدات خاللهــا شــراء اآلالت والمــواد األو 

 .والمباني وغیرها، و في حال توفر رأس المال النقدي یمكن توفر رأس المال العیني

إن إمكانیـة الحصـول علـى الیـد العاملـة ومـدى اسـتقرارها وحجـم إنتاجیتهـا وتكلفتهـا  :األیدي العاملة - 

فتــوفر الیــد العاملــة . ال أساســیا فــي قیــام الصــناعة وتطورهــاإلــى إجمــالي تكلفــة الصــناعة، یعــد عــام

 .)2(مرتبط بعدد السكان أوال وبالقوة البشریة القادرة على العمل ثانیا

  .ومیة من بین المقومات الرئیسیة لتشجیع الصناعةكسبق تعد السیاسات الح باإلضافة إلى ما

  

                                                           
، ص ص 1992األولى،  اقتصادیات الموارد، دار زهراء الشرق، القاهرة، مصر، الطبعة:   حسن عبد العزیز حسن )1(

71-76.  
  .13، ص 2002، 02مقومات الصناعة الروسیة، مجلة جامعة دمشق، سوریا، العدد : عبد الرؤوف رهبان )2(
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  :أهمیة الصناعة -5- 2-1

  :)1(لتالیةیمكن تلخیص أهمیة الصناعة في النقاط ا

تنویــع مصــادر اإلنتــاج والــدخل والصــادرات خاصــة فــي الــدول النامیــة، ممــا یــؤدي إلــى زیــادة النــاتج  - 

 المحلي اإلجمالي، هذا ما یجنبها التقلبات االقتصادیة في حالة تراجع الطلب على المواد األولیة؛

لتقنیـة والتكنولوجیـا رفع مستوى اإلنتاجیة وذلك أن قطـاع الصـناعة مـن أكثـر القطاعـات اسـتخداما ل - 

. المتطورة، إضافة إلى إمكانیة تغییر عوامل اإلنتاج ونسب مزجها حسب مقتضیات ظروف النتاج

كما أن مبدأ التخصص وتقسیم العمل أكثـر قابلیـة للتنفیـذ نظـرا إلمكانیـة تجزئـة العملیـات اإلنتاجیـة 

 بین العمال وجعلها أكثر تخصصا مما ینعكس ایجابیا على إنتاجیتهم؛

رفع معدالت النمو االقتصادي ألن نمو قطاع الصناعة یعمل على رفع معدالت النمو بالقطاعات  - 

األخـــرى، لمـــا یقدمـــه لهـــذه األخیـــرة مـــن مســـتلزمات اإلنتـــاج كصـــناعة المعـــدات واآلالت فالصـــناعة 

 تساهم في تحقیق التكامل االقتصادي بین مختلف القطاعات؛

كل العجز في میزان المدفوعات في الدول النامیة، وهـذا مـن توفیر موارد النقد األجنبي وعالج مشا - 

 .خالل تصدیر منتجات صناعیة أو من خالل تصنیع سلع تحل محل الواردات

  .استراتیجیات التصنیع -2-2

للتصـــنیع أهمیـــة كبیـــرة فـــي تنمیـــة اقتصـــاد أي بلـــد وتســـعى كـــل دولـــة لتبنـــي إســـتراتیجیة التصـــنیع 

یمكن تلخیص أهم اإلستراتیجیات المتبعة من قبل الدول الراغبة فـي تحقیـق و  المالئمة إلمكانیاتها وظروفها

  :یلي أهداف التصنیع فیما

  

  ):خاصة/ عامة( التصنیع المتعلقة بملكیة المشروعات إستراتیجیة -1- 2-2

یحدد حجم أو اشتراكي أو مختلط  رأسماليالمجتمع إن طبیعة النشاط االقتصادي السائد في 

كما توجد هناك عوامل إقتصادیة تؤثر فـي مـدى قیـام المؤسسـات  .القتصاديتدخل الدولة في النشاط ا

  :)2(العامة الصناعیة ویمكن تلخیص هذه العوامل في اآلتي

فالصناعات الثقیلة عادة تتطلب رؤوس أموال كبیرة تعجز عـن : نوع الصناعة التي یتم إقامتها - 

العام تتكفل بإنجـاز مثـل هـذه  توفیره مؤسسات القطاع الخاص، وبالتالي فإن مؤسسات القطاع

                                                           
  .21- 18مرجع سبق ذكره، ص ص : أحمد سعید باخرمة )1(

  .25- 23مرجع سبق ذكره، ص ص : أحمد سعید باخرمة )2(
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. مثــل صــناعات الحدیـد والصــلب، الصــناعات البتروكیماویـة، مصــافي البتــرول . المشـروعات 

 وقد تلجأ الدولة في فترات الحقة إلشراك القطاع الخاص أو التخلي عنها تدریجیا لصالحه؛

ي إلـى عـزوف إن كثیر من الصناعات ال تتوفر فیها مقومات الربحیة فـي المـدى القصـیر تـؤد - 

القطــــاع الخــــاص عــــن تبنیهــــا، خاصــــة إذا كــــان معــــدل الخطــــورة عــــن عــــدم تملــــك أو ضــــمان 

اســـتمراریة المــــواد الخــــام أو التقنیــــة العالمیــــة المتقدمــــة لإلنتــــاج أو األســــواق الالزمــــة لتصــــریف 

 ففي هذه الحالة تتولى الدولة القیام بمثل هذه المشروعات؛. المنتجات كبیرا

شاریع تكون فیها المنافع االجتماعیة أكبـر مـن المنـافع الخاصـة، ففـي هـذه هناك العدید من الم - 

وقـد تكـون هنـاك آثـار سـلبیة . الحالة تتدخل الدولة بتقدیم الدعم و الحـوافز لمثـل هـذه المشـاریع

أكبـــر مـــن التكـــالیف الخاصـــة  االجتماعیـــةلـــبعض المشـــاریع مثـــل التلـــوث یجعـــل مـــن التكـــالیف 

وذلــك بفــرض الضـــرائب أو  اعیةـاالجتمـــالیف ـالتقلیـــل مــن التكــ وعلــى الدولــة التـــدخل مــن أجــل

 .قیامها بمباشرة المشاریع بنفسها

 ):خفیفة/ ثقیلة( إستراتیجیة التصنیع المتعلقة بنوع الصناعة -2- 2-2

یتم االختیار بین إسـتراتیجیة التصـنیع الخفیـف والثقیـل وتشـمل الصـناعات الثقیلـة السـلع وهنا 

ة المعمرة، الـورق والكیماویـات، منتجـات البتـرول، المنتجـات التعدینیـة غیـر والسلع االستهالكی اإلنتاجیة

أما الصناعات الخفیفة فتشمل السـلع االسـتهالكیة األساسـیة مثـل الغذائیـة . المعدنیة والمعادن األساسیة

  .)1(والمشروبات والنسیج و األثاث ومواد البناء واألسمدة

ن حیـث نـوع الصـناعات التـي تعطیهـا األولویـة لقد اختلفت الـدول خـالل تطورهـا الصـناعي مـ

فهناك دول اعتمدت إستراتیجیة التصـنیع الثقیـل، بینمـا أعطـت أخـرى . في برامجها التخطیطیة التنمویة

وهنــاك عــدة عوامــل تــؤثر علــى نمــط االختیــار بــین التصــنیع الثقیــل . الصــناعات الخفیفــة جــل اهتمامهــا

  :)2(والخفیف أهمها

حجــم الســوق كبیــرا كلمــا كــان نمــط االختیــار نحــو الصــناعات الثقیلــة كلمــا كــان : حجــم الســوق - 

ــــا  ــــى أســــواق كبیــــرة لتصــــریف منتجاتهــــا حتــــى تســــتفید مــــن مزای ــــاج إل لكــــون هــــذه األخیــــرة تحت

اقتصـــادیات الحجــــم لتخفیــــف تكــــالیف إنتاجهــــا وتشـــمل هــــذه األســــواق الصــــناعات المســــتخدمة 

 حیانا الخفیفة؛لمنتجات الصناعات الثقیلة كالصناعات الوسیطیة و أ

                                                           
  .50مرجع سبق ذكره، ص : مدحت القریشي )1(
  .68، 67مرجع سبق ذكره، ص ص : أحمد سعید باخرمة )2(
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تحتــاج الصــناعات الثقیلــة إلــى یــد عاملــة مــاهرة ومدربــة لتشــغیل : حجــم القــوة العاملــة وتركیبتهــا - 

 اآلالت والمعدات الثقیلة خاصة إذا كانت متقدمة تقنیا؛

 إن الصناعات الثقیلة كثیفة رأس المال بالمقارنة مع الصناعات الخفیفة؛:رؤوس األموال - 

وفر المـــواد األولیـــة یشـــجع إلقامـــة الصـــناعة مـــن النـــوع الثقیـــل وهـــذا إن تـــ:تـــوفر المـــواد األولیـــة - 

ـــد الخـــام یشـــجع إلقامـــة صـــناعات الحدیـــد والصـــلب، أو الغـــاز . الســـتغاللها فمـــثال تـــوفر الحدی

 الطبیعي في صناعة البتروكیماویات؛

إن تـوفر البنیـة األساسـیة مـن طـرق ومواصـال وسـكك حدیدیـة والكهربـاء : توفر البنیة األساسـیة - 

 .المیاه یساعد على إقامة الصناعات الثقیلةو 

إن إستراتیجیة التصنیع الثقیل ترتكز على البدء بإقامة الصناعات الرأسمالیة الثقیلـة كـاآلالت 

والمعدات ثم االنتقال إلى إقامة الصناعات االستهالكیة و الوسیطیة وتقول هذه اإلسـتراتیجیة أن وجـود 

من قبل الدول  اإلستراتیجیةوقد اعتمدت هذه . الصناعات الخفیفة الصناعات الثقیلة یمهد الطریق أمام

  .االشتراكیة سابقا ولم تحقق النجاح المطلوب

أما إستراتیجیة التصنیع الخفیف ترتكز على البدء بإقامة الصـناعات االسـتهالكیة الخفیفـة ثـم 

مـن التصـنیع الـدول الصـناعیة وقد اتبعت هذا النمط . إلقامة صناعات السلع الرأسمالیة الثقیلة االنتقال

  .ناجحة اعتبارهاالغربیة وكان من األنماط التي یمكن 

/ كثیفــة رأس المــال ( إســتراتیجیة التصــنیع المتعلقــة بــالفن اإلنتــاجي المســتخدم -3- 2-2

  :)كثیفة العمل

خاصــة العمــل و رأس  اإلنتــاجنســبة المــزج بــین عوامــل المقصــود بــالفن اإلنتــاجي المســتخدم 

عنصــر العمــل هــو الغالــب فــي العملیــة ( ة واحــدة فهنــاك فــن إنتــاجي كثیــف العمــل المــال إلنتــاج وحــد

، و یتـأثر نـوع )رأس المـال هـو الغالـب فـي العملیـة اإلنتاجیـة( وفن أنتاجي كثیف رأس المـال) اإلنتاجیة

  :)1(الفن اإلنتاجي المستخدم في صناعة معینة بعدة عوامل أهمها

ـــواع الصـــناعة وطبیعتهـــا -  ـــة تســـتخدم فـــن فالصـــناعات ا: أن كثیـــف رأس المـــال مقارنـــة  إنتـــاجيلثقیل

 بالصناعات الخفیفة؛

 وتحدد هذه الندرة األسعار النسبیة الحقیقیة لعوامل اإلنتاج؛: الندرة النسبیة لعوامل اإلنتاج - 

                                                           
  .39،40المرجع نفسه، ص ص : أحمد سعید باخرمة )1(
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ــاج -  ــین عناصــر اإلنت ــة وســهولة الحــالل ب تحــدد هــذه القابلیــة إمكانیــة إحــالل عامــل : مــدى إمكانی

ففــي بعــض الصــناعات یصــعب إحــالل عنصــر . ر فــي أســعارهما النســبیةمحــل آخــر للتغیــ جياإنتــ

محــل آخـــر فــي عملیـــة التصــنیع، أي مـــن الصــعب إحـــالل العمالــة محـــل اآلالت كصــناعة الحدیـــد 

 . والصلب مثال

إحـالل ( إستراتیجیة التصنیع المتعلقـة بالسـوق المسـتهدفة مـن عملیـة التصـنیع -4- 2-2

 :)التصنیع للتصدیر/ الواردات

هنــاك نــوعین مــن الســوق المســتهدفة وهــي الســوق المحلــي مــن خــالل  تراتیجیةاإلســوفــي هــذه 

  إستراتیجیة إحالل الواردات والسوق األجنبي من خالل إستراتیجیة التصنیع للتصدیر

 إستراتیجیة إحالل الواردات :  

تسعى إستراتیجیة إحالل الواردات إلى تعـویض مـا تسـتورده الدولـة مـن سـلع مـن خـالل إقامـة 

لیــة انطالقــا مــن ذاتیتهــا وهیكلهــا الصــناعي ومــدى مــا یســمح بــه هیكــل القطــاع الصــناعي صــناعة مح

  .)1(العالمي ونظام التجارة الدولیة

في الثالثینات وبعد الحرب العالمیة الثانیة كمحاولـة لحـل مشـكلة  اإلستراتیجیةلقد نشأت هذه 

فـادي العجـز المسـتمر والمتصـاعد مـن الخـارج وت االسـتیرادالنقص في إیرادات النقد األجنبي، وصـعوبة 

ثــم تطــورت دوافــع تبنــي هــذه اإلســتراتیجیة لتشــمل . فــي میــزان المــدفوعات، خاصــة فــي أمریكــا الالتینیــة

تشــجیع الصــناعات المحلیــة، وتــوفیر فــرص العمــل ضــمن سیاســة تنمویــة مبنیــة علــى التصــنیع وبدرجــة 

  :)2(جیة على عدة أسس أهمهاوتقوم هذه اإلستراتی االستقاللكبیرة خاصة في الدول حدیثة 

قیــام صــناعات منتجــة لســلع مماثلــة للســلع المســتوردة، ویمكــن اعتبــار ســلعة منتجــة محلیــا ضــمن  - 

ا بقیمـة أو حجـم ـا المحلـي مقاســان سوقهــإستراتیجیة إحالل الواردات صالحة ألن تكون كذلك إذا ك

وتبعـا  ،اـاإلنتـاج الممكـن محلیـالواردات من هذه السلعة مساویا أو أكبر من الحـد األدنـى مـن حجـم 

ـــإن الســـلع  ـــذلك ف ـــة فـــي تنفیـــذ إســـتراتیجیة إحـــالل  االســـتهالكیةل هـــي األكثـــر ترشـــیحا ألخـــذ األولوی

 سوقها مقارنة بأنواع السلع األخرى؛ التساعالواردات نظرا 

 فرض ضرائب جمركیة مرتفع على السلع المستوردة المماثلة للسلع المنتجة محلیا؛ - 

                                                           
، 2007االقتصاد الصناعي والتجارة اإللكترونیة، مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندریة، مصر، : محمد إبراهیم عبد الرحیم )1(

  .27ص 
  .29،30مرجع سبق ذكره، ص ص : أحمد سعید باخرمة )2(
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ام، مـع ـالیة ومـواد خــالضرائب الجمركیـة علـى مسـتلزمات اإلنتـاج مـن سـلع رأسمـإعفاء أو تخفیض  - 

إعطــاء حــوافز مثــل المنــاطق الصــناعیة والقــروض المیســرة، واألســعار المنخفضــة لخــدمات المرافــق 

 أو أسعار سعر الصرف المخفضة للعمالت األجنبیة؛

صـناعات إحـالل الـواردات  األجنبي علـى االسـتثمار فـي مشـروعات مشـتركة فـي االستثمارتشجیع  - 

عـــن طریـــق تقـــدیم الحـــوافز المختلفـــة، مثـــل اإلعفـــاءات الضـــریبیة أو الســـماح بتحویـــل األربـــاح إلـــى 

 .الخارج وغیرها

 :)1(نذكرها فیما یليلهذه اإلستراتیجیة  هناك العدید من المزایا  

 توفیر موارد النقد األجنبي الذي كان سیدفع مقابل استیراد السلع؛ - 

 العمل والحد من مشكلة البطالة؛ توفیر فرص - 

علــى األســواق الخارجیــة خاصــة وأن الــدول الصــناعیة تضــع  االعتمــادتســاهم فــي تجنــب مخــاطر  - 

 العدید من العراقیل والعقبات أمام صادرات الدول النامیة؛

 .زیادة معدل العائد من تحویل الموارد المستخدمة في إنتاج السلع المحلیة إلى نقد أجنبي - 

 :)2(نذكرها فیما یلي انتقاداتالمزایا التي تحققها هذه اإلستراتیجیة فقد وجهت لها عدة  بالرغم من

ارتفاع تكـالیف اإلنتـاج والنـاجم عـن الحمایـة یعیـق عملیـة التصـنیع ویحـد مـن حجـم السـوق المحلـي  - 

 ویجعل الصناعات تعتمد في بقائها على استمرار الحمایة؛

أســعار الســلع المنتجــة و كــذلك ارتفــاع األجــور ممــا یعرقــل  إن الحمایــة یــنج عنهــا غالبــا ارتفــاع فــي - 

 عملیات التصدیر ویلد الضغوط التضخمیة؛

 صناعات استهالكیة خفیفة؛ اإلستراتیجیةأن معظم السلع المنتجة في ظل هذه  - 

 .على المواد الخام المستوردة مما یفاقم مشكلة الشح في الصرف األجنبي االعتماد - 

 دیرإستراتیجیة التصنیع للتص: 

إحـالل الـواردات، وفشـل الكثیـر مـن الـدول النامیـة  إسـتراتیجیةنظرا للعیوب السابقة الذكر فـي 

التــي طبقتهــا أصــبح هنــاك اتجــاه متزایــد نحــو إســتراتیجیة بدیلــة تتمثــل إمــا فــي شــكل إســتراتیجیة اإلنتــاج 

 القتصــادالمصـالح واحـدة لتحقیــق أفضـل  إسـتراتیجیةللتصـدیر أو المـزج بــین هـاتین اإلسـتراتیجیتین فــي 

تدریجیــة تبــدأ بمهــج إحــالل الــواردات عــن طریــق حمایــة الصــناعات الناشــئة  إســتراتیجیةالدولــة أو إتبــاع 

                                                           
  .32-30المرجع نفسه، ص ص : أحمد سعید باخرمة  )1(
  .52،53مرجع سبق ذكره، صص : مدحت القریشي )2(
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األسـواق تـدریجیا تمهیـدا لتـدعیم اتجاههـا نحـو التصـدیر وتقـوم  انفتـاحلفترة محدودة ثـم اللجـوء بعـد ذلـك 

  :)1(هذه اإلستراتیجیة على عدة أسس أهمها

الحدیـد (مـن تـوفر بعـض المـوارد المحلیـة  باالسـتفادةات لغرض التصـدیر وهـذا تشجیع إقامة صناع - 

 ؛)قطن الخام، بترول، غاز طبیعي،

تقدیم الحوافز والدعم لمثل هذه الصناعات كالمناطق الحرة، خدمات المرافق الحیویة بأسعار رمزیة  - 

 أحیانا، حریة تحویل بعض األرباح إلى الخارج وغیرها؛

 االســتیرادأمــام الســلع المســتوردة بتخفــیض أو إلغــاء الضــرائب الجمركیــة علــى فــتح الســوق المحلــي  - 

 وهذا لتشجیع المنافسة ومن ثم رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجیة؛

تعدیل أسـعار صـرف النقـد األجنبـي بحیـث ال تكـون علـى األقـل منحـازة ضـد الصـادرات مـن السـلع  - 

 المنتجة محلیا إن لم تكن محفزة لها؛

منهـا كالتكنولوجیـا المتطـور،  لالسـتفادةاألجنبیـة  واالسـتثماراتس المـال األجنبـي تشجیع مشاركة رأ - 

 .والمنافذ التسویقیة ورأس المال الذي تحتاجه كثیر من الصناعات التصدیریة

 :)2(هناك العدید من المزایا یمكن تلخیصها أهمها  فیما یلي

ســوق المحلــي، ألن توســیع نطــاق توســیع نطــاق الســوق لتشــمل األســواق الخارجیــة باإلضــافة إلــى ال - 

 من اقتصادیات الحجم؛ االستفادة و السوق یؤدي إلى التوسع في اإلنتاج

رفــع مســتوى الكفــاءة اإلنتاجیــة نتیجــة فــتح األســواق المحلیــة أمــام الســلع األجنبیــة ومــن ثــم تعــریض  - 

 ج المحلي للمنافسة األجنبیة؛تالمن

 .)3(لى إنتاج وتصدیر المنتجات األولیةع االعتمادو إنهاء  االقتصادي االستقاللتحقیق  - 

 :)4(من بین عیوب هذه اإلستراتیجیة نذكر

على األسواق الخارجیة مما قد یعرضها للمخاطر الكامنـة فـي هـذه األسـواق والناتجـة عـن  االعتماد - 

التغیــرات فــي الطلــب علــى الســلع المصــدرة إلــى هــذه األســواق أو الناتجــة عــن القیــود الحمائیــة التــي 

 لدول األجنبیة ضد السلع المصدرة؛تضعها ا

 شدة المنافسة من جانب الدول الصناعیة الكبرى التي سبقت في مجال التصنیع؛ - 

                                                           
  .36،37مرجع سبق ذكره، ص ص : أحمد سعید باخرمة )1(
  . 37،38المرجع نفسه، ص ص : أحمد سعید باخرمة) 2(
  .53مرجع سبق ذكره، ص : محت القریشي )3(
  .38ره، ص مرجع سبق ذك: أحمد سعید باخرمة )4(
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عدم قدرة الدول النامیة على إیصال منتجاتها إلى األسواق الدولیـة ألنهـا تحتـاج إلـى مسـتوى عـالي  - 

 .)1(لمن اإلنتاجیة و إلى توفر المستلزمات من مكائن وتقنیة كثیفة رأس الما

  ولهذا فمن المناسب للدول النامیة الجمع بین اإلستراتیجیتین 

 :سوق المنافسة الكاملة والمنافسة غیر كاملة - 3

سـوق منافسـة كاملـة ومنافسـة غیـر كاملـة وتشـمل هـذه األخیـرة  یمكن تقسـیم هیكـل الصـناعة إلـى 

 .احتكار القلةسوق  التام، االحتكار، سوق االحتكاریةسوق المنافسة 

 :لمنافسة الكاملةسوق ا - 3-1

 :)2(بأربع خصائص هامة وهي وتسمى أیضا بسوق المنافسة التامة وتتمیز هذه السوق

من المفترض أن كـل بـائع أو مشـتر للسـلعة : وجود عدد كبیر من البائعین والمشترین في السوق - 

علــى  یأخـذ سـعر الســوق أمـرا مســلما بـه، أي كــال مـن البــائع والمشـتري لــیس بإمكانـه التــأثیر بمفـرده

 السعر السائد في السوق، ألنه ال یشكل سوى جزء صغیر من المجموع؛

حیــث أن كــل مؤسســة تنــتج وتبیــع ســلعة بدیلــة تمامــا : وجــود ســلعة متجانســة یعرضــها المنتجــون - 

 للسلعة التي تنتجها وتبیعها المؤسسات األخرى؛

بـین  واالنتقـاللحركـة جمیـع عناصـر اإلنتـاج تتمتـع بحریـة كاملـة فـي ا: حریة انتقال جمیـع المـوارد - 

المختلفـــة البدیلـــة، بمـــا فـــي ذلـــك حریـــة دخـــول مؤسســـات جدیـــدة و خـــروج أخـــرى مـــن  االســـتعماالت

 السوق؛

المعرفة التامة للبائعین والمشترین ومالكي عناصر اإلنتاج بظروف العرض والطلب والسعر السائد  - 

 .أي شفافیة السوق في السوق

 :سوق المنافسة غیر الكاملة - 3-2

 :التام اراالحتكسوق  -1- 3-2

التام حینما یقوم منتج واحد فقط ببیـع المنـتج فـي السـوق ویتمیـز بالخصـائص  االحتكاریوجد 

  :)3(التالیة

 وجود مؤسسة واحدة في السوق بدون أي منافسة؛ - 

 عدم توفر بدائل جیدة للسلعة التي تنتجها المؤسسة المحتكرة، كالكهرباء لیس لها بدیل جید؛ - 

                                                           
  .53مرجع سبق ذكره، ص : حت القریشيدم) 1(
  .198ص  ،2003الطبعة الثانیة،  عمان، األردن، أساسیات االقتصاد الجزئي، دار المناهج،: محمود حسن صوان )2(
  .215المرجع نفسه، ص : محمود حسن صوان) 3(
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ات جدیــدة للســوق كــالعوائق القانونیـة حیــث تمــنح الحكومــة وضــعا وجـود عوائــق تمنــع دخــول مؤسسـ - 

 .احتكاریا لبعض المؤسسات كالكهرباء، تكریر البترول

  :)1(عدة مساوئ تتمثل في ولالحتكار

حیــث أن المحتكــر ال ینــتج الســلعة بــأدنى تكلفــة  اإلنتاجیــة،إلــى الكفــاءة  االحتكاریــةتفتقــر المؤسســة  - 

 ة الكاملة؛ممكنة كما یحدث في ظل المنافس

 یؤدي إلى رفع أسعار السلعة في السوق؛ االحتكار - 

علـى حسـاب فئـة  االحتكاریـةإعادة توزیع الدخل الـوطني لصـالح المسـاهمین أو المـالكین للمؤسسـة  - 

 .أسعارها ارتفاعالمستهلكین للسلعة الذین یتحملون أعباء إضافیة نتیجة 

 : القلة  احتكارسوق  -2- 3-2

شكال هیكل الصناعة، فهو حالة وسط بیمن أشكال السوق المختلفة یعتبر احتكار القلة شكال من أ

 :)2(ویتمیز بالخصائص التالیة

 عدد قلیل من البائعین؛ - 

لقلـة عـدد البـائعین فـإن أي تغییـر تقـوم بـه المؤسسـة فـي السـعر أو الخطـة : الترابط بین المؤسسـات - 

 الترویجیة تمتثل له باقي المؤسسات للبقاء في دائرة المنافسة؛

 ود عوائق مرتفعة للدخول إلى الصناعة؛وج - 

 تجانس السلع المباعة مع تمایزها؛ - 

علـى المنافسـة غیـر سـعریة حیـث أن اإلعـالن أداة مهمـة فـي هـذا السـوق فالمؤسسـة التـي  االعتماد - 

تفشل في مواكبة منافسیها من حیث میزانیة الدعایة قد تخسـر عمالئهـا الـذین سـوف یتجهـون نحـو 

 .المؤسسات المنافسة

 : االحتكاریةوق المنافسة س -3- 3-2

  :)3(التام ویتمیز بالخصائص التالیة واالحتكاریجمع هذا السوق بین خصائص المنافسة الكاملة 

 وجود عدد كبیر من المؤسسات؛ - 

 حریة الدخول والخروج من السوق؛ - 

                                                           
  .220،221المرجع نفسه،ص ص : محمود حسن صوان) 1(

، مؤسسة شباب جامعة النصر، اإلسكندریة، مصر، )التحلیل االقتصادي الجزئي ( ة االقتصادیة النظری: ضیاء مجید )2(

  .295، ص 2007
  .238،239مرجع سبق ذكره، ص ص : محمود حسن صوان )3(
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ي فبــالرغم مــن تشــابه الســلع المنتجــة أو المباعــة فــ: تشــابه الســلع المنتجــة والمباعــة ولكنهــا متمــایزة - 

لكنهـا لیسـت متجانسـة وتعتبـر متمـایزة مـن حیـث النـوع، أسـلوب التعبئـة،  االحتكاریـةسوق المنافسة 

لكــن بدرجــة قلیلــة إذ یســتطیع  االحتكاریــةالعالمــة التجاریــة والتصــمیم ، ویمتلــك المنــتج بعــض القــوة 

سـلعته هـي  التأثیر على السعر من خال التمایز و أسالیب الدعایـة واإلعـالن وٕاقنـاع المسـتهلك بـأن

 األفضل؛

علــى المنافســة  االحتكــاريعلــى المنافســة غیــر ســعریة بدرجــة كبیــرة حیــث یعتمــد المنــافس  االعتمــاد - 

 :أما وسائل المنافسة غیر سعریة فهيغیر السعریة بدرجة كبیرة في الترویج لمنتجاته، 

 اإلنفاق بدرجة كبیرة على اإلعالن للتأثیر على أذواق المستهلكین؛  - 

 ة المنتجة على أنها متمایزة من حیث الجودة التصمیم والتعبئة؛تسویق السلع - 

ـــدفع وخـــدمات الصـــیانة وٕاعطـــاء  -  ـــزة للمســـتهلكین مثـــل التســـهیالت بال ـــدیم خـــدمات متمی تق

 .ضمانات لفترة طویلة

 :و أداء المؤسسات الصناعیة محددات هیكل الصناعة -4

 :األبعاد الرئیسیة لهیكل الصناعة - 4-1

ل الصـــناعة فـــي التركـــز الصـــناعي، عوائـــق الـــدخول والخـــروج مـــن تتمثـــل العوامـــل المحـــددة لهیكـــ

وســنتطرق إلــى هــذه العوامــل بشــيء مــن التفصــیل . الصــناعة، تمییــز المنتجــات، التكامــل العمــودي واألفقــي

  :فیما یلي

 :التركز الصناعي -1- 4-1

اسه، ـاعي مــن أحــد أهــم أبعــاد هیكــل الصــناعة وأكثرهــا اســتخداما إلمكانیــة قیـــیعتبــر التركــز الصنــ

باإلضـافة إلـى عـدد  اإلنتـاج،حجـم  المبیعـات،غالبا ما تكون البیانـات منشـورة فـي معظـم الـدول مثـل حجـم و 

لقد ظهر المفهوم االقتصادي للتركـز فـي  .المؤسسات في الصناعة ونسبة إسهام كل منها في الكمیة الكلیة

هـذا ) (Sismondiندي الفرنسـي سیسـمو  االقتصـاديأوربا ألول مـرة فـي أوائـل القـرن الماضـي حیـث تنـاول 

  .المفهوم بالدراسة والتحلیل

ویعرف التركز الصناعي على أنه التوزیع النسبي للحجم الكلي للصناعة بین المؤسسات المنتجة 

مــدى یتركــز اإلنتــاج فــي إحــدى الصــناعات أو األســواق فــي أیــدي عــدد  فــالتركز الصــناعي یوضــح، )1(فیهــا

  .ود من المؤسساتدمح

                                                           
  .56مرجع سبق ذكره، ص : أحمد سعید باخرمة )1(
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 سنوضــح أكثرهــا شــیوعا  الصــناعيهنــاك عــدة مقــاییس لقیــاس التركــز : اعيمقــاییس التركــز الصــن

  :واستخداما في مایلي

 ع�دد مقل�وب تس�اوي الس�وق تركی�ز قیم�ة ف�إن المؤش�ر ھ�ذا حس�ب: مقلـوب عـدد المؤسسـات 

 :التالیة الصیغة المؤشر ھذا المؤسسات و  یأخذ

  

 

:n اتؤسسالم عدد ، : Rالمؤشر قیمة.  

محتكــرة الســوق فــإن قیمــة هــذا المؤشــر تســاوي الواحــد وكلمــا زاد عــدد فــإن وجــدت مؤسســة واحــدة 

ومنــه یمكــن القــول كلمــا اقتربــت قیمــة  المؤسســات بالســوق انخفضــت قیمــة المؤشــر حتــى تصــل إلــى الصــفر

المؤشــر إلــى الواحــد زادت درجــة التركــز وكلمــا اقتربــت إلــى الصــفر انخفــض التركــز الصــناعي ویعتبــر هــذا 

غیـر أن هـذا المؤشــر وجهـت لـه العدیــد .ت تعمـل بصــناعة متماثلـةادا كانــت المؤسسـالمؤشـر أكثـر مالئمـة إ

فـــي الحســبان أثـــر تحویــل المبیعـــات مــن مؤسســـة صــغیرة إلـــى مؤسســـة  یأخــذأهمهــا أنـــه ال  االنتقـــاداتمــن 

  .)1(كبیرة

 وهي تمثل مجموع نصیب أكبـر المؤسسـات حجمـا فـي الصـناعة بالنسـبة للحجـم  :نسبة التركز

 :)2(هذا المؤشر حسب العالقة التالیةة، ویقاس التركز وفق الكلي للصناع

Cr=∑r
i Si 

  : حیث

Cr :نسبة التركز؛  

r :عدد المؤسسات؛  

Si :نصیب المؤسسة الواحدة من السوق.  

فـي الصـناعة التـي تنتجهـا أكبـر المؤسسـات فـي هـذه  ينسبة التركـز كـم مـن النـاتج اإلجمـال تقیس

عـــدد المؤسســـات الكبیـــرة یـــتم بطریقـــة  اختیـــارهـــة لهـــذا المؤشـــر أن الموج االنتقـــاداتومـــن أهـــم . الصـــناعة

یأخــذ بعــین عیة ولــذا فهــو یختلــف مــن باحــث آلخــر، اعتباطیــة أو تحكمیــة وال تخضــع ألي معــاییر موضــو 

 .المؤسسات الكبیرة الحجم و یهمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة االعتبار

                                                           
دولي السابع حول الصناعة التأمینیة الواقع تحلیل هیكل الصناعة التأمینیة في الجزائر، الملتقى ال: فاطمة محبوب )1(

  .2012دیسمبر  03/04جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف،  الجزائر،  - تجارب الدول -العملي وآفاق التطویر
(2) Paul l . latreille and james mackley : using excel to illistrate hannah and kay’s 
concontratino axipms international review of economics education, p 199. 

1 

n 
R=  
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 ر ألول مــرة مــن طــرف هیرشــمان ســنة لقــد اســتعمل هــذا المؤشــ  :مؤشــر هیرشــمان وهیرفینــدال

على أنه یساوي الجدر تربیعي لمجمـوع مربعـات الحصـص السـوقیة، ثـم تـم تعدیلـه مـن  1940

وقـد اسـتخدم هـذا المؤشـر بشـكل واسـع فـي الدراسـات خاصـة فـي  1950طرف هیرفینـدال سـنة 

مقیـــاس ك 1982رة العـــدل األمریكیـــة منـــذ افـــي وز  االحتكـــارأ وتعتمـــد علیـــه شـــعبة مكافحـــة .م.و

 :)1( ب هذا المؤشر وفقا للعالقة التالیةسویح االحتكارلتركز السوق في قضایا مكافحة 

HHI=∑r
i=1 Si2 

 

ویحســـب هـــذا المؤشـــر عـــن طریـــق جمـــع المربعـــات مـــن الحصـــة الســـوقیة لكـــل المؤسســـات فـــي 

  .)2(الصناعة

فتربیـــع التـــام، والواحـــد فـــي حالـــة االحتكـــار  وتتـــراوح قیمتـــه مـــن الصـــفر فـــي حالـــة المنافســـة التامـــة

ـــرة الحجـــم غیـــر أنـــه ال یهمـــل المؤسســـات الصـــغیرة  أنصـــبة المؤسســـات یعطـــي وزنـــا أكبـــر للمؤسســـات كبی

  .)3(والمتوسطة

 العوامل المؤثرة في مستوى التركز الصناعي: 

  :یمكن تلخیصها فیما یلي

 إن اتســاع حجــم الســوق لــه عالقــة بدرجــة التركــز ویمكــن أن یــؤثر بطــریقتین: حجــم ســوق الصــناعة - 

 :وهما

 لالنـــدماجإن اتســاع حجــم الســـوق یــؤدي إلـــى زیــادة حجـــم المؤسســات وقـــد تتجــه تلـــك المؤسســات   - 

من وفورات الحجم الذي ینعكس على انخفاض التكلفة المتوسطة وفي هذه الحالة سوف  واالستفادة

 ترتفع درجة التركز في الصناعة؛

تــالي زیــادة عــدد المؤسســات اتســاع حجــم الســوق یســمح بــدخول مؤسســات جدیــدة فــي الصــناعة وبال - 

 .وهذا ما یؤدي إلى انخفاض درجة التركز الصناعي

 كلما زاد االندماج بین المؤسسات زادت درجة التركز الصناعي؛: االندماجاتجاه المؤسسات نحو  - 

                                                           
(1) Paul l . latreille and james mackley : op cit, p 199. 
(2) Eduscol : Stratégies d’entreprises et politique de concurrence dans une économie 
globalisée, Sciences économiques et sociales – Série ES, Ministère de l’éducation nationale 
(DGESCO), France, Juin 2012, P 06. 

تحلیل العالقة بین محددات السوق والكفاءة المصرفیة، مجلة آفاق للعلو، جامعة زیان عاشور ،الجلفة، : حسن مفتاح) 3(

  .239، ص 2018، جوان  12الجزائر، العدد 
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انخفـاض أسـعار السـلع المسـتوردة یـؤدي إلـى : أسعار السلع المستوردة البدیلة للسـلع المنتجـة محلیـا - 

لتركز الصناعي ألن انخفاضها یؤدي إلى زیادة المنافسة مما یؤدي إلى خـروج بعـض زیادة درجة ا

المؤسســات وتوقفهــا لعــدم قــدرتها علــى المنافســة وبالتــالي انخفــاض عــدد المؤسســات فــي الصــناعة 

 وزیادة درجة التركز الصناعي؛

 . ركز الصناعيإن ارتفاع عوائق دخول الصناعة یؤدي إلى زیادة الت: عوائق الدخول إلى الصناعة - 

  عوائق الدخول والخروج من الصناعة  -4-1-2

 عوائق الدخول : 

لقــد اختلفــت التعــاریف التــي تناولــت عوائــق الــدخول إلــى الصــناعة بحســب  نظــرة أصــحابها ومــن 

حیــث عرفهــا علــى أنهــا مجموعــة العوامــل التــي تســمح للمؤسســات  Bainبینهــا نجــد التعریــف الــذي قدمــه 

ة أســعار مرتفعــة بتكــالیف متوســطة منخفضــة فــي المــدى الطویــل دون الناشــطة فــي قطــاع  مــا مــن ممارســ

جـــذب داخلـــین جـــدد فهـــي تشـــكل حســـبه میـــزة للمؤسســـات الموجـــودة فـــي الصـــناعة بالمقارنـــة مـــع الـــداخلین 

  .)1(الجدد

فقـــد عـــرف عوائـــق الـــدخول علـــى أنهـــا التكلفـــة اإلضـــافیة التـــي تتحملهـــا المؤسســـات  Stiglerأمـــا 

  .)2(عة والتي ال تتحملها المؤسسات الموجودة في الصناعةالراغبة في الدخول للصنا

علــى المؤسســات الموجــودة فــي  Bainلقــد ركــز هــذا التعریــف علــى الــداخلین الجــدد فــي حــین ركــز

  .الصناعة

ومن خالل التعاریف السابقة یمكن تعریف عوائق الـدخول علـى أنهـا مجموعـة العوامـل واألسـباب 

التي تحد أو تمنع دخول مؤسسات جدیدة للصناعة سواء كانت عوامل طبیعیة تنشـأ مـن البیئـة االقتصـادیة 

جــــودة فــــي أو الجغرافیــــة أو السیاســــیة أو عراقیــــل ناتجــــة مــــن قــــرارات إســــتراتیجیة تضــــعها المؤسســــات المو 

  الصناعة أو عراقیل قانونیة ناتجة عن سیاسات حكومیة

 أنواع عوائق الدخول: 

  :)3(تتخذ عوائق الدخول إلى الصناعة أشكاال عدیدة یمكن تلخیص أهمها في اآلتي

                                                           
  .مرجع سبق ذكره، دون صفحة: فاطمة محبوب  )1(
، الملتقى الدولي scpتحلیل أداء الصناعة المصرفیة في الجزائر باستخدام نمودج : محمد رضا بوسنة سمیرة عطیوي،) 2(

، ص 2011نوفمبر  23-22الثاني حول ألداء المتمیز للمنظمات والحكومات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،

121.  
  .104 - 72مرجعسبق ذكره، ص ص : أحمد سعید باخرمة  )3(
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ا كان حجم اإلنتاج الذي ت الحجم من ضخامة حجم اإلنتاج فإذتأتي اقتصادیا: اقتصادیات الحجم - 

یـة للمؤسسـة هـو مـن الضـخامة بحیـث أن أي انخفـاض فـي حجـم اإلنتـاج یحقق أفضـل كفـاءة إنتاج

عـــن ذلـــك المســـتوى ســـیترتب عنـــه زیـــادة ملموســـة فـــي تكلفـــة اإلنتـــاج المتوســـطة، فـــإن هـــذا الوضـــع 

سیشــكل عــائق أمــام دخــول مؤسســات جدیــدة للصــناعة والســبب فــي ذلــك هــو ضــخامة حجــم رأس 

 .)1(إلنتــاج الــذي یحقــق أكبــر كفــاءة إنتاجیــةالمــال المطلــوب تــوفیره للمحافظــة علــى مســتوى حجــم ا

تهدف اقتصادیات السلم إلى إحـداث تخفیضـات فـي تكلفـة الوحـدات المنجـزة مـن خـالل زیـادة حجـم 

الجدد لعدم استطاعتهم تحمل مخاطر االنطالق بحجم المنافسین اإلنتاج، مشكلة بذلك حاجزا أمام 

 كبیر أمام ردود فعل المنافسین المتواجدین القویة

تشمل المزایا المطلقة لتكلفة اإلنتاج كل ما من شأنه أن یؤدي إلـى  :المزایا المطلقة لتكلفة اإلنتاج - 

زیادة تكلفة إنتاج السلعة للمنتجین الراغبین في الدخول إلى الصناعة إلى مستوى أكبر من متوسط 

قــة للتكــالیف لعــدة وتنشــأ المیــزة المطل. تكلفــة اإلنتــاج فــي المؤسســات القائمــة باإلنتــاج فــي الصــناعة

 :أسباب منها

ـــدى  -  ـــك المتـــوفرة ل ـــة أفضـــل بالنســـبة لتل ـــات إنتاجی ـــى تقنی ـــد تكـــون للمؤسســـات القائمـــة الســـیطرة عل ق

 المؤسسات الداخلة؛

 أن تمتلك المؤسسات القائمة موارد أفضل مادیة أو بشریة بالنسبة لما تملكه المؤسسات الداخلة؛ - 

قارنــة بالمؤسســات الجدیــدة، حیــث أن المؤسســات الحصــول علــى مصــادر تمویلیــة بتكــالیف أقــل م - 

القائمة یمكنها أن تحصل على القروض بأسعار منخفضة لما تمتع به من سمعة فـي السـوق علـى 

 .عكس المؤسسات الجدیدة

وتعتمـد قــوة عــائق المزایــا المطلقــة لتكلفــة اإلنتـاج علــى مســتوى التكلفــة المتوســطة لإلنتــاج للمؤسســة  - 

نـة بمسـتوى متوسـط تكلفـة اإلنتـاج للمؤسسـات القائمـة باإلنتـاج وعلـى حجـم الراغبة في الدخول مقار 

  .سوق الصناعة

یمكن أن یشكل التكامل العمودي عائقا أمام دخول مؤسسـات : مدى التكامل الرأسي في المؤسسة - 

جدیــدة للصــناعة فــإذا كـــان التكامــل الرأســي أمامیـــا فهــذا یعنــي أن المؤسســـة یمكــن أن تســتفید مـــن 

السوق من خالل زیادة الطلب على إنتاجها أما إدا كان التكامـل خلفیـا فـإن المؤسسـة توسیع نطاق 

 .تستطیع تحقیق المزایا المطلقة لتكالیف اإلنتاج

                                                           
  .240مرجع سبق ذكره، ص : تاححسن مف) 1(
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ایة الجمركیــة ســواء كانــت فـي شــكل تعریفــة جمركیــة مرتفعــة أو ـإن الحمــ :درجــة الحمایــة الجمركیــة - 

یمكــن أن تــؤدي إلــى زیــادة أســعار  راداالســتیتحصــیص كمیــات الســلع المســتوردة أو نظــام تــراخیص 

السلع المستوردة مما یقلل من درجة التنافس في سـوق السـلع المنتجـة محلیـا تعتمـد قـوة هـذا العـائق 

علــى درجــة الحمایــة الجمركیــة وعلــى مرونــة الطلــب علــى الســلعة حیــث ارتفــاع الحمایــة الجمركیــة 

مؤسسـات  إغـراءربـاحهم ممـا یـؤدي إلـى یؤدي إلى ارتفاع األسـعار للمنتجـین فـي الصـناعة وزیـادة أ

 .جدیدة للدخول للصناعة

تعرف الطاقـة اإلنتاجیـة الفائضـة بأنهـا الفـرق بـین حجـم اإلنتـاج الفعلـي  :الطاقة اإلنتاجیة الفائضة - 

للمؤسســـة وحجـــم اإلنتـــاج الـــذي تحققـــه المؤسســـة عنـــد الحـــد األدنـــى للتكلفـــة المتوســـطة، ویمكـــن أن 

ضــة عائقــا للمؤسســات الراغبــة فــي الــدخول إلــى الصــناعة وذلــك ألن تشــكل الطاقــة اإلنتاجیــة الفائ

المؤسسة الراغبة فـي الـدخول یترسـخ لهـا االعتقـاد بوجـود فـائض متعمـد أو غیـر متعمـد فـي الطاقـة 

اإلنتاجیة للمؤسسات المتواجدة في السوق بحیث یمكن استخدامه في حالة دخول مؤسسـات جدیـدة 

ألسعار وبالتالي فإن هذه المؤسسات قد تحجم من الـدخول إلـى في زیادة اإلنتاج ومن ثم تخفیض ا

 :وتعتمد قوة هذا العائق على عدت اعتبارات من بینها. الصناعة لما یشكل ذلك من تهدید

كان ممكنا  االحتكاریة االتجاهاتمدى وجود اتجاهات احتكاریة في الصناعة حیث أنه كلما قویت  - 

بطاقـة إنتاجیـة فائضـة متعمـدة تحـد مـن دخـول  االحتفـاظ أكثر تنسـیق السیاسـات بـین المنتجـین فـي

 .منتجین جدد إلى الصناعة

الكفــــاءة اإلنتاجیــــة للمؤسســــات الراغبــــة فــــي الــــدخول مقارنــــة بالمؤسســــات القائمــــة فــــإذا كانــــت هــــذه  - 

المؤسســات قــادرة علــى اإلنتــاج بمســتوى تكــالیف مضــاهیة أو تقــل مــن مســتوى تكــالیف المؤسســات 

لهـــا قــادرة علـــى تحمـــل عواقــب تخفـــیض األســعار فـــي حالــة قیـــام المؤسســـات القائمــة فـــإن ذلــك یجع

 .المتواجدة بزیادة اإلنتاج ضمن طاقتها اإلنتاجیة الفائضة

یمكن للحكومات الحد من دخول منافسین جدد من خالل ما تسنه مـن  :لقیود القانونیة والنظامیةا -

بصفة زبون كما هو الحال لـبعض  إما قوانین وتشریعات أو دخولها كطرف متعامل داخل القطاع،

اإلســتراتیجیة وخاصــة فــي  أو صــفة مــورد حینمــا یتعلــق األمــر بــبعض المــواد التجهیــزات العســكریة

ومن أهم القیود القانونیة التي یمكن أن تشكل عائقا أمـا دخـول مؤسسـات جدیـدة إلـى  الدول النامیة

 :الصناعة نذكر ما یلي

وینـتج مـن جـراء سیاسـة  ):یص مزاولة النشاط الصـناعيترخ( نظام وٕاجراءات الترخیص الصناعي - 

ــــدة مــــن القطــــاع الخــــ ــــد دخــــول مؤسســــات جدی ــــة حكومیــــة ترغــــب فــــي تقیی ــــى صــــناعة معین اص إل
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لـــــبعض األنشـــــطة  االحتكـــــار، الصـــــناعات الحربیـــــة وغیرهـــــا أو بســـــبب ســـــتخراجیةاالكالصـــــناعات 

المرافق أو بسـبب ضـخامة رأس سواء بسبب طبیعتها التي تقتضي م الدولة القیام بها ك االقتصادیة

المــال إلقامتهــا ومــن أمثلــة القیــود المتعلقــة بــالتراخیص إیقــاف أو الحــد مــن إعطــاء تــراخیص جدیــدة 

  لمؤسسات في صناعة ما؛

ـــة الصـــناعیة - والعالمـــة التجاریـــة ونظـــام  االختـــراعكبـــراءات  :التنظیمـــات الخاصـــة بحقـــوق الملكی

مایــة القانونیــة للمؤسســات المتمتعــة بهــا ضــد دخــول الوكــاالت التجاریــة والتــي تمــنح نوعــا مــن الح

 منتجین جدد یستطیعون استخدام المزایا التي تضیفها هذه التنظیمات؛

التــي تعطیهــا الدولــة لمنــتج معــین الســتغالل مــورد معــین أو ســوق معینــة أو احتكــار  االمتیــازات - 

 إنتاج أو بیع سلع معینة؛

والتـي تـؤدي فـي بعـض : وعیـة والمواصـفات القیاسـیةالقواعد والتنظیمـات المتعلقـة بالسـالمة والن - 

ممــا یــؤدي إلــى  إضــافیةاألحیــان إلــى تحمیــل المؤسســة الجدیــدة وخاصــة الصــغیرة الحجــم تكــالیف 

 .زیادة تكالیفها مقارنة بالمؤسسات الكبیرة

تلجأ المؤسسات القائمة فـي الصـناعة أحیانـا لتخفـیض السـعر إلـى الحـد الـذي تنعـدم  :الحد السعري - 

األرباح وال یغري المؤسسات الجدیدة بالدخول إلى الصناعة مؤقتا ثـم تعـود بعـد ذلـك إلـى جنـي فیه 

 في المدى الطویل،  االحتكاریةاألرباح 

على المؤسسة تبني إستراتیجیة مختلفة عن المنافسین تجعـل الزبـون یمیـز یجب  : تكالیف اإلحالل - 

 .)1(ات المنافسینلتجنب مشاكل إحالل منتجومنتجات المنافسین منتجاتها 

إن امـــتالك المؤسســـة لعالمـــة تجاریـــة أو زبـــائن أوفیـــاء أو تمیـــز منتجـــات المؤسســـة : تمیـــز المنـــتج - 

یمنحهــا مكانــة خاصــة فــي القطــاع الــذي تنشــط فیــه وهــذا مــا یخلــق حــاجز دخــول أمــام المؤسســات 

 ؛)2(الراغبة في الدخول

                                                           
اإلدارة اإلستراتیجیة و تنمیة الموارد البشریة، دار المسیرة للنشر و التوزیع، عمان، األردن، الطبعة : محمد سمیر أحمد) 1(

  .324،325، ص ص 2009األولى، 

ؤسسة، مكتبة الوفاء التسویق كمدخل استراتیجي لتحسین القدرة التنافسیة للم: عبد الرحمان بوشمال وهشام حریز )2(

  .147 ، ص2014كندریة،مصر،الطبعة األولى، القانونیة،اإلس
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لـداخلین الجـدد یخلـق عائقـا أمـام دخـولهم، إن عدم توافر قنوات التوزیع ل :النفاذ إلى قنوات التوزیع -

فالخبرة في مجال التوزیع أو محدودیة قنوات التوزیع تعد بمثابة حواجز تقـف كعـائق أمـام الـداخلین 

 ؛)1(الجدد وتجعل من عملیة الدخول مكلفة جدا

ائن و ـتشـكل السـلع البدیلـة تهدیـدا للمؤسسـة و هـذا عـن طریـق سـحب الزبـ :تهدیدات السلع البدیلـة - 

و تتمثـل المنتجـات . الموردین أیضـا مـن التعامـل مـع المؤسسـة ممـا یـؤثر علـى مبیعاتهـا و أرباحهـا

اع، والـــذي ـات التـــي یمكـــن أن تـــؤدي نفـــس الوظیفـــة التـــي یؤدیهـــا منـــتج القطــــاإلحاللیـــة فـــي المنتجـــ

یتطلــب الكثیــر مــن المهــارة لــذا تحــاول مؤسســات القطــاع أحیانــا التصــرف جماعیــا بهــدف مواجهــة 

 .(2) تجات البدیلة كالمتابعة الجماعیة لتطور المنتجات المهددة للقطاعالمن

 عوائق الخروج من الصناعة:  

تعرف عوائق الخروج مـن الصـناعة بأنهـا تلـك العوامـل التـي تلـزم المؤسسـة البقـاء فـي سـوق غیـر 

تحقیقهـا لنتـائج مربح، أو أنها مجموعة العوامل التي تبقي أو تأخر خروج المؤسسة من القطـاع بـالرغم مـن 

  :)3(سلبیة ویمكن تلخیص أسباب بقاء المؤسسة في صناعة غیر مربحة كاآلتي

 عدم إمكانیة بیع المعدات المستخدمة؛ - 

 التعویضات التي سیتم دفعها للعمال؛ - 

 .العمل أو بصیانة منتجاتها باتفاقیاتارتباط المؤسسة والتزامها  - 

  :تمییز المنتجات  -4-1-3

تمییز المنتج یمكن أن  إستراتیجیةذلك ألن  الثالث لهیكل الصناعة المحدد المنتجاتیعتبر تمییز 

تؤثر في هیكل الصناعة، حیث كلما اتسمت صناعة معینة بتمیز كبیر في منتجاتها كلما شكل ذلك عائقـا 

  .یؤثر على هیكل الصناعة لدخول أمام المؤسسات الراغبة في الدخول إلى الصناعة وهذا ما

  : التكامل العمودي -4-1-4

دي المحـــدد الرابـــع لهیكـــل الصـــناعة، ویســـتخدم مصـــطلح التكامـــل العمـــودي و یعتبـــر التكامـــل العمـــ

تتصــل بهیكــل الصــناعة نتیجــة إلخفــاق الســوق فالمؤسســة تتجــه  األولــىبطــریقتین فــي االقتصــاد الصــناعي 

میكــانزم للتكامــل عمودیــا عنــدما تكــون تكــالیف التنســیق الــداخلي أقــل مــن تكــالیف المبــادالت الناجمــة عــن 

                                                           
  .148المرجع نفسه، ص : عبد الرحمان بوشمال وهشام حریز )1(

 .149المرجع نفسه، ص : عبد الرحمان بوشمال وهشام حریز )2(
الصناعي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، تحلیل هیكل صناعة الهاتف النقال في الجزائر،مجلة االقتصاد : عادل بوعافیة )3(

  .367، ص 2017، جوان 12الجزائر، العدد 
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الثاني للمصطلح فیرتبط بسلوك المؤسسات التي تسعى للحصول على القوة السوقیة  االستخدامالسوق، أما 

  .)1(المؤسسات الراغبة في دخول الصناعة أمامیشكل التكامل العمودي عائقا  أنزیادتها حیث یمكن  أو

 تعریف التكامل العمودي: 

قبل المؤسسة فـي صـناعتین أو أكثـر بحیـث تمثـل یشیر التكامل العمودي إلى وجود عملیات من 

مراحـل متالحقــة أو متتابعـة فــي تــدفق المـواد أو المنتجــات مـن مراحــل أولیــة إلـى مراحــل الحقـة مــن اإلنتــاج 

ویعد التكامل العمودي نوعا من أنواع التنویع وتحقق العملیة من خالل اندماج مؤسستین . والعكس صحیح

التكامـل العمـودي مـن خـالل انـدماج مشـاریع تنـتج سـلعا عنـد  ویبـدأ. مودیـاوهذا یصـبح انـدماجا ع مختلفتین

  .)2(مراحل مختلفة من العملیات اإلنتاجیة

ویعـــرف التكامـــل العمــــودي بانـــه الوضــــع الـــذي یتضـــمن الحــــالتین التـــي تســــتخدم فیهـــا المؤسســــة 

  .)3(مخرجات عملیة إنتاجیة خلفیة كجزء أو كل من أحد مستلزمات عملیة إنتاجیة أمامیة

تعد إستراتیجیة التكامل العمودي مـن إحـدى اسـتراتیجیات النمـو ویرتكـز علـى فكـرة قیـام المؤسسـة 

وقد یكون التكامل العمودي إلى الخلف باتجاه مصادر المواد األولیة إلنتاج . بتنفیذ أكثر من عملیة إنتاجیة

  .منتجاتها أو إلى األمام باتجاه زبائنها لتوزیع منتجاتها

 4(فیما یليیمكن توضیح أنواع التكامل العمودي :امل العموديأنواع التك(: 

 وفقــا لهــذا المعیــار ینقســم التكامــل العمــودي إلــى تكامــل عمــودي خلفــي : حســب اتجــاه التكامــل

 .وتكامل عمودي أمامي

ویعنـي توسـیع أنشـطة المؤسسـة لتـدعیم مسـتلزمات العملیـة اإلنتاجیـة مـن :التكامل العمودي الخلفي -

طاقة وسلع نصف مصنعة بهدف تحقیق مستوى أعلى من السیطرة على نوعیة المنتج مواد أولیة و 

على مصادر التورید فالتكامـل  االعتمادالنهائي وخفض التكالیف إلى أدنى حد ممكن وزیادة درجة 

ــــق تأسیســــها  ــــى عناصــــر مــــدخالتها عــــن طری ــــى ســــیطرة المؤسســــة عل ــــي یشــــیر إل العمــــودي الخلف

مثـال قیـام مؤسسـة نسـیج  المدخالت المستعملة في إنتاج منتجاتها لمؤسسات تابعة لها تنتج بعض

مزارع قطن إن هدا النوع من التكامل یمكـن المؤسسـة مـن السـیطرة بصـورة أكبـر علـى جـودة  بإقامة

 ؛المواد األولیة التي تحصل علیها

                                                           
  .المرجع نفسه: فاطمة محبوب) 1(
  .33،34مرجع سبق ذكره، ص  ص : مدحت القریشي )2(
  .93مرجع سبق ذكره، ص : أحمد سعید باخرمة) 3(
مد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، الطبعة األولى، إستراتیجیة التكامل وٕاعادة الهندسة، دار حا:محمد عبد الرزاق أثمار) 4(

  .56، ص2015
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جـاه یظهر التكامل العمـودي األمـامي بشـكل واضـح بتحـرك المؤسسـة ات: التكامل العمودي األمامي - 

إلیصــال منتجاتهــا إلــى الزبــون النهــائي مثــل قیــام مخرجاتهــا لضــمان ســیطرتها علــى قنــوات التوزیــع 

مصــانع لأللبســة الجــاهزة، فمــن خاللــه تــتمكن المؤسســة الــدخول فــي مجــال  بإقامــةمؤسســة نســیج 

 .توزیع منتجاتها

 مـل العمـودي وفقـا لهـذا المعیـار نمیـز بـین نـوعین مـن التكامـل وهـو التكا: حسب درجة التكامل

 التام والتكامل العمودي غیر التام أو الجزئي

ویكون عندما تجمع المؤسسة بـین نـوعي التكامـل الخلفـي واألمـامي وبـذلك : التكامل العمودي التام - 

مـن المزایــا المحققـة مـن نــوعي  االسـتفادةفضــال عـن  االقتصـادیةفإنهـا تحـاول السـیطرة علــى بیئتهـا 

 التكامل العمودي والخلفي؛

 .وداخلیـایوجـد عنـدما ال تكـون لمراحـل اإلنتـاج مكتفیـة ذاتیـا ):الجزئي(كامل العمودي غیر التام الت - 

ویتحقق هذا النوع من التكامل باعتماد المؤسسة علـى نفسـها وعلـى غیرهـا مـن المؤسسـات األخـرى 

 .)1(المستقلة في إنتاج وتوزیع المنتجات

  

  التكامل عمودیا یمكن  إلىب تدفع بالمؤسسات هناك مجموعة من األسبا :دوافع التكامل العمودي

 :)2(تلخیصها فیمایلي

للحصول على  سواءإلى مؤسسات أخرى  تنفیذهاالمعامالت والعقود الموكل  إتمامتخفیض تكالیف  - 

 أو تسویق المنتجات؛ اإلنتاجعناصر 

 تجنب القیود واألنظمة الحكومیة بما فیها تحویل األرباح أو أسعار التحویل؛ - 

وهـدا مــن خـالل التكامــل مـع بعـض المنتجــین فـي صــناعة تسـودها المنافســة  االحتكاریــةلقـوة زیـادة ا - 

للتقلیـــل مـــن المنافســـة بیـــنهم وبالتـــالي زیـــادة قوتـــه االحتكاریـــة مـــن خـــالل خلـــق عوائـــق دخـــول أمـــام 

 منتجین جدد؛

ا مـــن خـــالل تحقیـــق وفـــورات فـــي تكـــالیف ذوهـــ: تقلیـــل التكـــالیف مـــن خـــالل تحقیـــق وفـــورات الحجـــم - 

 والنقل والتخزین؛ عالناإل

 هنـــاك بعـــض التكـــالیف التـــي قـــد تتحملهـــا المؤسســـة فـــي حالـــة التكامـــل  :عیـــوب التكامـــل العمـــودي

 :)3(العمودي ویمكن تصنیف هذه التكالیف إلى ثالثة بنود وهي

                                                           
  .مرجع سبق ذكره، دون صفحة: فاطمة محبوب) 1(
التكامل العمودي واألداء االقتصادي في الصناعة التحویلیة الفلسطینیة، مجلة الجامعة : باسم مكحول، نصر عطیاني )2(

  .08، ص 02، العدد  12اإلسالمیة ، المجلد 

  .07المرجع نفسه، ص :م مكحول، نصر عطیانيباس) 3(
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 زیادة حجم المؤسسة مما یؤدي إلى مشاكل إداریة في ضبط األقسام المختلفة؛ - 

ناصــر اإلنتاجیــة أو توزیــع منتجــات المؤسســة بشــكل ذاتــي أعلــى قــد تكــون تكلفــة الحصــول علــى الع - 

 من تكلفة الحصول علیها من أطرف أخرى؛

فـــي حالـــة التكامـــل العمـــودي مـــن خـــالل انـــدماج مؤسســـات قائمـــة قـــد یتطلـــب ذلـــك دفـــع مصـــاریف  - 

 .لن یضر بالمنافسة أو المستهلكین االندماجقضائیة أمام المحاكم إلقناعها أن 

  :الصناعي االقتصادمنظور من  أداء المؤسسات - 4-2

  :تعریف األداء -1- 4-2

لقــد تعــددت تعــاریف األداء لتعــدد المــدارس والنظریــات وقبــل اإلســهاب فــي وجهــات النظــر حــول 

التــي تعنــي تأدیــة عمــل أو انجــاز   performareمفهومــه فــإن مصــطلح األداء لغــة یقابــل الكلمــة الالتینیــة

ي تأدیــة عمــل أو ـي تعنـــالتــ performance نجلیزیــة ا الكلمــة اإلـاط أو تنفیــذ مهمــة، وقــد اشــتقت منهـــنشــ

 le petit laهــب إلیــه القــاموسذا، وهــو نفــس المعنــى الــذي ـالكیفیــة التــي تبلــغ بهــا المؤسســة أهدافهــ

rousse)1(.  

األداء علـــى انـــه قـــدرة المؤسســـة علـــى اســتغالل مواردهـــا وتوجیههـــا نحـــو تحقیـــق أهـــدافها، وعــرف 

دام المؤسســة لمواردهــا المادیــة والبشــریة واســتغاللها بالصــورة التــي تجعلهــا فــاألداء هــو انعكــاس لكیفیــة اســتخ

  .)2(أهدافها قادرة على تحقیق

وعرف األداء أیضا على أنه النتائج المتحققة نتیجة تفاعـل العوامـل الداخلیـة والتـأثیرات الخارجیـة 

  .)3(لتحقیق أهدافهاواستغاللها من قبل المؤسسة 

األداء علـى أنـه قـدرة المؤسسـة علـى االسـتمرار والنمـو فـي بیئـة شـدیدة  أما بیتـر دراكـر فنظـر إلـى

  .)4(المساهمین والعمالالتنافس محققة التوازن بین رضا 

من خالل مـا تقـدم یمكـن تعریـف األداء علـى أنـه اسـتخدام المؤسسـة للمـوارد المتاحـة اسـتخداما  و

  .نمو في بیئة شدیدة التنافسعقالنیا من أجل تحقیق أهدافها مما یضمن لها االستمرار وال

                                                           
األداء بین الكفاءة والفعالیة نفهوم وتقییم، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد : عبد الملیك مزهودة )1(

  .86، ص 2001األول، نوفمبر 
ن منظور منهجي متكامل، دار وائل اإلدارة اإلستراتیجیة م: طاهر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي إدریس) 2(

  .477، ص 2007للنشر والتوزیع، عمان ، األردن، الطبعة األولى، 
إدارة األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازن، مؤسسة الوراق ، عمان ، األردن، الطبعة األولى، : ابراهیم الخلوف الملكاوي) 3(

  .31، ص 2009
ریة لمفهوم األداء، مجلة الباحث، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، الجزائر، العدد تحلیل األسس النظ: الداودي الشیخ) 4(

  .218، ص 07،2009
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المؤسســات اإلنتاجیــة فــي مجــال تحقیــق أهــدافها مثــل  لنشــاطیمثــل أداء الســوق النتیجــة النهائیــة 

والتــي تمثــل  االســتخدامومعــدالت النمــو وحجــم المبیعــات وزیــادة معــدل دوران المــال وتوســیع فــرص  الربحیــة

  . )1(بعض معاییر أداء المؤسسات و أداء السوق ككل

  :داء المؤسسات الصناعیةقیاس أ -2- 4-2

على مجموعة من المؤشرات تختلف حسب تفضیل المحلـل  باالعتمادیقاس األداء في الصناعة  

  .ویمكن استخدام مؤشرات الكفاءة والربحیة والتقدم التقني لقیاس األداء داخل الصناعة

 ــاءة خداما أمــثال تعــرف الكفــاءة علــى أنهــا قــدرة المؤسســة علــى اســتخدام مواردهــا اســت :مؤشــر الكف

لتحقیــق األهــداف المســطرة ، وال تحقــق الكفــاءة إال مــن خــالل الحصــول علــى أعظــم النتــائج بأقــل 

یــتم الحكــم علــى ) المــوارد( تكلفــة حیــث أنــه كلمــا كانــت المخرجــات أو النتــائج أكبــر مــن المــدخالت 

  :وتحسب الكفاءة وفقا للعالقة التالیة. المؤسسة بأنها ذات كفاءة والعكس صحیح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= كفاءةال

  

  :)2(وللكفاءة عدة أنواع أهمها

 بصـورة عامـة و فـي  االقتصـادیةویقصد بهـا كفـاءة اسـتخدام المـوارد : الكفاءة التخصیصیة

ـــاءة  ـــاج الســـلعة بأقـــل تكلفـــة ممكنـــة وتصـــل الكف ـــتم انت الصـــناعة بصـــورة خاصـــة، بحیـــث ی

ســلعة معینــة قمتهــا عنــدما یتســاوى ســعر الســلعة مــع تكلفتهــا الحدیــة التخصیصــیة إلنتــاج 

  وتكلفتها المتوسطة في هذه الحالة تكون التكلفة المتوسطة عند أدنى حد لها؛

 ـــة(الكفـــاءة الداخلیـــة وتعنـــي تخفـــیض التكلفـــة المتوســـطة فـــي المؤسســـة إلـــى أدنـــى  ):الفنی

ترتفـع الكفـاءة اإلنتاجیـة فـي  مستوى ممكن أي أنه كلما انخفض مسـتوى التكلفـة المتوسـطة

  .المؤسسة والعكس صحیح

  أهمیة الكفاءة في الصناعة:  

  :)3(یمكن تلخیص أهمیة هذا المؤشر في النقاط التالیة

  ؛االحتكاریةتؤثر الكفاءة على رفاهیة المستهلك خاصة في سوق یسیطر علیة األجواء  -

                                                           
  .30مرجع سبق ذكره، ص : مدحت القریشي) 1(

  .2013 - 209مرجع سبق ذكره، ص ص : حمد سعید باخرمةأ) 2(
  .2017،2018المرجه نفسه، ص ص :حمد سعید باخرمةأ) 3(

 المخرجات

 دخالتالم
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لوجــود فــائض  االحتكاریــةاألســواق  المــنخفض مــن الكفــاءة اإلنتاجیــة خاصــة فــي المســتوىیــرتبط  -

  في الطاقة اإلنتاجیة الفائضة؛

تها اإلنتاجیـة ألنـه إذا تمكنـت المؤسسـة مـن ءإن مستوى الربحیة في المؤسسة یتأثر بمستوى كفا -

تها اإلنتاجیة وخفضت التكلفة المتوسطة فإن معدل الربحیة ترتفع ولكن ارتفـاع معـدل الربحیـة ءرفع كفا

 النخفـــاضإال إذا كـــان ارتفـــاع معـــدل الربحیـــة راجـــع  اإلنتاجیـــةلیما لدرجـــة كفاءتهـــا ال یمثـــل مقیاســـا ســـ

أو لتمییـز المنـتج وارتفـاع جودتـه ولـیس نـاتج عـن وضـع احتكـاري أو  التكلفة المتوسطة للوحدة المنتجة

  بسبب الحمایة الجمركیة؛

في السـوق المحلـي  یؤثر مستوى الكفاءة اإلنتاجیة للمؤسسات في الصناعة على درجة منافسیها -

أمام المنتجات المسـتوردة، بحیـث تـتمكن هـذه المؤسسـات مـن البیـع بسـعر منـافس للمنتجـات المسـتوردة 

كــذلك فــإن مـدى هــذه الحمایــة واســتمراریتها فــي بعــض الــدول مــرتبط . حتـى بــدون وجــود حمایــة جمركیــة

  بمستوى الكفاءة اإلنتاجیة التي تحققها المؤسسات في الصناعة؛

ســتوى الكفــاءة اإلنتاجیـــة فــي مــدى قـــدرة المنتجــات المحلیــة علـــى المنافســة فــي األســـواق یــؤثر م -

الخارجیـــة مـــن خـــالل المجـــال الـــذي تـــوفره الكفـــاءة اإلنتاجیـــة للمؤسســـات فـــي تخفـــیض أســـعارها لتعزیـــز 

  .قدرتها التنافسیة في األسواق الخارجیة

 مؤشر الربحیة:  

المباشــر  الرتباطــهمؤسســات فــي الصــناعة نظــرا یعتبــر مؤشــر الربحیــة مــن أبــر مؤشــرات األداء لل

علیه في النظریة  الصناعیة المتعارفبمدى نجاح أو فشل المؤسسة في تحقیق الهدف الرئیسي للمؤسسات 

  :)1(و یمكن توضیحها في شكل النسب التالیةربح ممكن  تحقیق أقصىوهو  االقتصادیة

 x 100 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= األربح المخططة إجمالينسبة تحقق  - 

 

  .حیث أنه كلما ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك على تحقیق مستوى أعلى لألرباح المخططة

 x100 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ح ااألرب إجماليتطور  - 

 

ویقیس هذا المؤشر نسبة الزیادة الحاصلة في حجم األرباح في سنة معینة بالمقارنة مع السنة السابقة، 

  .وتعكس هذه النسبة الربحیة طویلة المدى

 x 100ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل عائد رأس المال - 

                                                           
  .263 -261كره، ص ص مرجع سبق ذ: مدحت القریشي) 1(

 )الصافیة(األرباح اإلجمالیة 

 ررأس المال المستثم

 إجمالي األرباح المتحققة للسنة الحالیة

 إجمالي األرباح المتحققة للسنة السابقة

 إجمالي الربح المتحقق

 إجمالي الربح المخطط
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أو األربــاح المحققــة لكــل . ویعكــس هــذا المؤشــر معــدل العائــد أو المــردود الــذي یحصــل علیــه المســتثمر

وحدة نقد من رأس المال المستثمر، وتعكس هذه النسبة الربحیة طویلـة المـدى، ویمكـن لألربـاح أن 

 إجمـاليأمـا رأس المـال المسـتثمر فـیعكس .د والضـریبة منهـاأو صافیة باستبعاد الفوائ إجمالیةتكون 

  .األصول الصافیة أي صافي األصول الثابتة زائدا األصول الجاریة

  x100ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل العائد على صافي الثروة - 

 

بـدیال للعائـد علـى رأس المـال وهـو أیضـا مؤشـر للربحیـة طویلـة المـدى ویبـین عائـد ویمثل هـذا المؤشـر 

  .استثمارات المالكین للمؤسسة

 x 100ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل الربحیة  - 

 

الربحیـة  اعة واألداء بهـامش السعرــ التكلفـة أو هـامشـة هیكـل الصنــات دراســویدعى في أدبیـ

وكلمـا ارتفعـت النسـبة أعـاله . أو هامش الربح الصافي وتعكس هذه النسـبة الربحیـة فـي المـدى القصـیر

  .كلما كان ذلك دلیل على ارتفاع كفاءة المؤسسة

 العوامل المؤثرة في ربحیة المؤسسات في الصناعة: 

كــن تصــنیفها هنــاك مجموعــة مــن العوامــل األساســیة التــي تحكــم فــي مســتوى ربحیــة المؤسســات یم

  :)1(كاآلتي

إن معـدل الربحیـة یتـأثر بطبیعـة الهـدف التـي تسـعى المؤسسـة إلـى تحقیقـه، وذلـك : هدف المؤسسـة - 

فإذا كان هـدف  ،لكون المؤسسة بناءا على أهدافها تحدد أسعارها الذي ینعكس على معدل الربحیة

أمـا إذا كـان هـدفها المؤسسة تحقیق أقصى ربح ممكـن ففـي هـذه الحالـة سـوف یرتفـع هـذا المؤشـر، 

 النمو أو أهداف إداریة فإن معدل الربحیة سوف ینخفض؛

یؤثر على سعر السلعة وبالتالي یتأثر  واالحتكارإن شكل السوق من حیث المنافسة : هیكل السوق - 

 معدل الربحیة؛

 .ارتفاع الكفاءة اإلنتاجیة یؤدي إلى ارتفاع معدل الربحیة: الكفاءة اإلنتاجیة للمؤسسة - 

  مستوى الربحیة في الصناعةأهمیة: 

  :)2(یمكن توضیح أهمیة قیاس الربحیة فیما یلي

                                                           
  .207، 206مرجع سبق ذكره، ص ص : أحمد سعید باخرمة) 1(
  . 2018،  2017المرجع نفسه، ص ص : أحمد سعید باخرمة) 2(

 )الصافیة(األرباح اإلجمالیة 

 صافي ثروة المالكین

 صافي الربح

 صافي المبیعات
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یــرتبط مســتوى الربحیــة فــي الصــناعة بهیكــل الصــناعة الســائد فیهــا حیــث یعتبــر مؤشــر علــى درجــة  - 

الســیطرة أو الســلطة التــي تســتحوذ علیهــا المؤسســة فــي الصــناعة فتحقیــق المؤسســة ألربــاح مرتفعــة 

 احتكاریة فیها؛یشیر إلى وجود اتجاهات 

یــرتبط مســتوى الربحیــة بــالمركز المــالي للمؤسســة، خاصــة عنــدما یكــون جــزء مــن األربــاح المحققــة  - 

تدعم رأس مال المؤسسة مما یقلل من احتماالت االستحواذ علیها من ) أرباح غیر موزعة( محتجزا

 قبل مؤسسات أخرى مما یؤثر بدوره على مستوى التركز في الصناعة؛

لربحیة في الصناعة درجة الكفاءة اإلنتاجیة فیهـا، وذلـك مـن خـالل هـامش الربحیـة یعكس مستوى ا - 

 بین سعر السلعة وتكلفتها المتوسطة والتكلفة الحدیة؛

إن انخفاض األرباح للمؤسسات خاصة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یشجعها على االندماج  - 

 ر؛من مزایا اقتصادیات الحجم الكبی لالستفادةفیما بینها 

إن ارتفاع معدل الربحیة یشجع المؤسسة على التوسع ألن المؤسسات التي تسهى لتحقیق أهداف   - 

أخرى غیر أقصر ربح ممكـن كـالنمو فـي المبیعـات أو نمـو حصـتها السـوقیة تحتـاج غالبـا إلـى حـد 

 أدنى من الربحیة لكي تتمكن من تنفیذ هذه األهداف؛

لتمویل نشاطات البحث والتطویر الذي یـنعكس علـى  یوفر هامش الربحیة المرتفع إمكانیات أفضل - 

كفاءتهـــا اإلنتاجیـــة المســـتقبلیة مـــن خـــالل تخفـــیض تكـــالیف اإلنتـــاج أو علـــى مرونـــة الطلـــب علـــى 

 .واالبتكارسلعتها من خالل التمییز في المنتجات المترتبة من جهود التطویر 

  مؤشر التقدم التقني: 

، االقتصـادية للنمـو الصـناعي كأحـد أهـداف التخطـیط یعتبر التطور التقني أحد المؤشـرات الهامـ

كمـــا أن مـــن نتـــائج التطـــور التقنـــي زیـــادة مســـتوى اإلنتاجیـــة التـــي یمكـــن قیاســـها بمعـــدل الزیـــادة فـــي إنتـــاج 

ویعرف القدم التقني بأنـه . المؤسسة خالل فترة زمنیة معینة منسوبا إلى معدل الزیادة في حجم القوة العاملة

اإلنتاجیــة للمؤسســة، وهــذا یعنــي أن التكلفــة المتوســطة إلنتــاج الســلعة قــد انخفضــت عــن  الزیــادة فــي الكفــاءة

  .)1(مستواها عند نفس حجم اإلنتاج سابقا بافتراض ثبات أسعار عوامل اإلنتاج

التقــدم التقنــي هــو تجدیــد وتطــویر عملیــات إنتــاج كانــت موجــودة أو إدخــال طــرق جدیــدة لإلنتــاج 

  .بهدف تقلیل التكلفة وزیادة إنتاجیة المؤسسة أو تحسینها دةإضافة إلى تقدیم منتجات جدی

  

                                                           
، مجلة أداء 2000/2015دراسة تحلیلیة للفترة  -مؤشرات أداء مؤسسة سونطراك في الصناعة النفطیة: العید قریشي) 1(

  .102، ص 2017، 11المؤسسات الجزائریة، العدد 
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 أهمیة التقدم التقني : 

 :)1(تظهر أهمیة التقدم التقني فیما یلي

 اإلنتـاج عناصـر إنتاجیـة تزداد حیث المؤسسة في اإلنتاجیة الكفاءة مستوى على التقني التطور یؤثر - 

 فـي الربحیـة معـدل ارتفـاع إلـى التقنـي تطـورال یـؤدي أن یمكـن المتوسـطة وبالتـالي التكلفـة وتـنخفض

 .المؤسسة

 كانـت إذا خاصـة المجتمـع، فـي والعمالـة التشـغیل مسـتوى علـى سـلبیاً  التقنـي التطـور یـؤثر أن یمكـن - 

 أكثـر وتعتمـد المـال رأس كثیفـة تكنولوجیـة أسالیب أي للعمل، النوع الموفر من التكنولوجیة األسالیب

 والتـي السـكان كثیفـة الدول في خاصة مشكلة البطالة عالج في سهمی ال وهذا اآلالت، استخدام على

 .العمل عنصر في فائض لدیها

 ألن والخـارجي المحلـي السـوق فـي المنافسـة علـى المؤسسـة قـدرة علـى إیجابیـاً  التقنـي التطـور یـؤثر - 

 نتجـةالم للوحـدة المتوسـطة التكلفـة وانخفـاض اإلنتاجیـة ارتفـاع الكفـاءة علـى یـنعكس التقنـي التطـور

 .جودتها وارتفاع السلعة المنتجة نوعیة تحسن على أیضاً  ینعكس كما السعر، وانخفاض

 ینتقـل أن فـیمكن ككـل المجتمـع فـي التقنـي التطـور مسـتوى علـى الصـناعة فـي التقنـي التطـور یـؤثر - 

 ألن .الخـدمات وقطـاع الزراعة قطاع مثل األخرى القطاعات الصناعة إلى قطاع من التقني التطور

 .القطاعات بین ارتباط هناك

 العوامل المؤثرة في معدل التقدم التقني: 

  :)2(یمكن تلخیص مجموعة العوامل المؤثرة في التقدم التقني في صناعة ما في العناصر التالیة

 یمكـن لهیكـل الصـناعة مـن خـالل أبعـاده خاصـة التیكـرز الصـناعي أن یـؤثر  :هیكل الصـناعة

 :لتقني عبر القنوات التالیةأو سلبا على معدل التطور ا إیجابا

تمكنهـا مـن تحقیـق أربـاح مرتفعـة  االحتكاریـةالتي تحصل علیها المؤسسة في األسـواق  إن السیطرة - 

كما أن هـذه السـیطرة تحمیهـا مـن خطـر التقلیـد لنتـائج البحـث . تمول منها تكالیف البحث والتطویر

 من هذه النتائج؛ ادةاالستفوالتطویر نظرا لقلة المؤسسات المنافسة التي ترغب في 

قــد تكــون الســلع المطــورة هــي إحــدى أهــم الوســائل البدیلــة للمنافســة الســعریة بــین المؤسســات لزیــادة  - 

 حصتها السوقیة مما یخلق حافزا نحو توسیع نطاق اإلنفاق على البحث والتطویر؛

                                                           
  .103، 102المرجع نفسه، ص ص : العید قریشي) 1(
  .222، 220مرجع سبق ذكره، ص ص : أحمد سعید باخرمة) 2(
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ل إن كبــر حجــم بعــض المؤسســات فــي الصــناعات المتمركــزة قــد یكــون عــامال مســاعدا لزیــادة معــد - 

 :خاللالتطور التقني في هذه الصناعات من 

اقتصادیات الحجم في نشاط البحث والتطویر، حیث ستوزع تكالیف هذا النشاط على مقدار كبیـر   - 

 من حجم اإلنتاج أو المبیعات مما یؤدي إلى انخفاض التكلفة المتوسطة للبحث والتطویر؛

سواق واسعة لتصریف منتجاتها سواءا من إن المؤسسات الكبیرة تكون عادة أكثر قدرة على توفیر أ - 

خــالل اإلنفــاق علــى الدعایــة واإلعــالن أو تنویــع المنتجــات ممــا یــؤدي إلــى توســیع مجــال اســتغالل 

 .نتائج البحث والتطویر، ومن ثم زیادة معدل العائد على الموارد المخصصة للبحث والتطویر

أهم مصادر هذه الموارد األربـاح التـي : حجم الموارد المتاحة لإلنفاق على نشاط البحث والتطویر - 

تحققها المؤسسات في الصناعة أو الزیادة في رأس مالها أو المساعدات المالیة التي تقدمها الدولة 

 لتشجیع جهود البحث والتطویر في الصناعة؛

یشـــمل ذلـــك االبتكـــارات الجدیـــدة وطـــرق اإلنتـــاج الحدیثـــة : مســـتوى التقنیـــة الســـائد فـــي المجتمـــع -

ویعتمد مدى التأثیر على سرعة . ارة اإلنتاج المتقدمة وغیرها من مؤشرات التطور التقنيووسائل إد

ویضـاف إلـى . انتشار التقنیة من مراكز البحوث واالختراعات واالبتكارات إلـى الوحـدات الصـناعیة

ات واالبتكـارات كأنظمـة بـراء االختراعـاتذلك األنظمة والقوانین السائدة في الدولة التي تحمي هذه 

 .مثال االختراع

 یمكن قیاس التقدم التقني من خالل: قیاس التقدم التقني: 

هــي عبــارة عــن شــهادة أو وثیقــة تمنحهــا جهــات رســمیة معینــة تتضــمن االعتــراف  :االختــراعبــراءة  -

الختراع ما و تخول لصاحبها حق الملكیة و بالتالي حریة االستعمال، كمـا تضـمن بـراءة االختـراع 

، )سنة فـي أغلـب الـدول 20(إلبداع المؤسسة من قوى المنافسة تدوم لمدة سنوات الحمایة المؤقتة 

و تمنح براءة االختراع عند توفر شـروط معینـة؛ كـأن یكـون اإلبـداع جدیـد غیـر موجـود فـي السـوق 

یسـتخدم عـدد البـراءات المسـجلة فـي سـنة معینـة . )1(مع إمكانیة تطبیقه صناعیا، و له فائدة عملیـة

كــل أو عــدد البــراءات المســجلة مـــن قبــل المؤسســات فــي الصــناعة كأحــد مقـــاییس ك االقتصــادفــي 

أو فــي الصــناعة غیــر أن اســتخدام عــدد البــراءات للتطــور التقنــي فــي  االقتصــادالتطــور التقنــي فــي 

 ؛)2(أو عدم تقدمها النعدامهاالدول النامیة محفوفا بعدم الدقة والشمولیة 

                                                           
 ، ص ص1994اقتصاد و تسییر اإلبداع التكنولوجي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، : سعید أوكیل) 1(

165،166.  

  .224ذكره، ص  مرجع سبق:  أحمد سعید باخرمة) 2(
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جدیـدة إلـى  إنتـاجمنتج جدید أو طریقـة  إیصاللذي یؤدي إلى یقصد باالبتكار النشاط ا :االبتكارات -

 ؛السوق

  .المبالغ المنفقة على البحث و التطویر -



34 
 

  السلوك اإلستراتیجي وتمییز المنتجات: 02المحور

تمییز المنتج و أهم األدوات التي تعتمدها  إستراتیجیة إلى مفهوممن خالل هذا المحور سنتطرق 

إضـافة إلـى أنـواع تمییـز المنتجـات  .المؤسسة لتمییز منتجاتها مثل الجودة و حیاة المنـتج والتغلیـف وغیرهـا

كمــا . وهــي التمییــز األفقــي والتمییــز العمــودي والتمییــز عــن طــرق اإلعــالنوالتــي تنقســم إلــى ثــالث أنــواع 

  .إضافة إلى التمییز السعري وشروط نجاحه، سنتطرق إلى متطلبات هذه اإلستراتیجیة، مزایاها وعیوبها

 :إستراتیجیة تمییز المنتج و أدواتها - 1

  :مفهوم إستراتیجیة تمییز المنتج  - 1- 1

المنتجــات المعروضــة فــي  میــز منتجــات المؤسســة عــن بــاقيتبنــى هــذه اإلســتراتیجیة علــى فكــرة ت

هــذه  ا الزبــائن و تنطــويالقیمــة للمنتجــات حســب مــا یراهــالســوق، و تهــدف هــذه اإلســتراتیجیة إلــى إضــافة 

فیهــا علــى المنافســین اآلخــرین بإنتــاج منتجــات غیــر  لتفــوقاإلســتراتیجیة علــى اكتســاب المعرفــة و التقنیــة وا

لتقلیــد ممــا یعــزز الثقــة لــدى الزبــون و یكــون علــى اســتعداد أن یــدفع ثمنــه للحصــول قابلــة للتقلیــد أو صــعبة ا

  .(1) على هذه السلع و الخدمات

إن نــواحي التمیــز عدیـــدة و یمكــن تحقیقــه بطـــرق متنوعــة مثــل التصـــمیم أو العالمــة التجاریـــة أو 

 ونالمنتجات لـدى الزبـ و غیرها حیث أن تمیز الزبائنالتقنیة أو الخصائص أو شبكة الموزعین أو خدمات 

  .(2) تقلل من حساسیته للسعر

  :أدوات تمییز المنتجات الصناعیة - 2- 1

  :(3) و فیما یلي أهم محددات التمیز التي یمكن للمؤسسة أن تعتمدها

 كلما كانـت الجـودة مرتفعـة كلمـا كانـت هنـاك مردودیـة جیـدة، حیـث أن  :التمیز على أساس الجودة

لــق والء اتجاههــا مــن طــرف الزبــائن، كمــا یمكــن شــراؤها بســعر المنتجــات ذات الجــودة تــؤدي إلــى خ

 ؛مرتفع بسبب الجودة هذا ما یؤدي إلى زیادة الحصة السوقیة

                                                           
توزیع، عمان، األردن، إدارة الجودة في المنظمات المتمیزة، دار صفاء للنشر و ال: خضیر كاظم و روان منیر الشیخ) 1(

 .51، ص 2010الطبعة األولى، 
للطباعة  التفكیر اإلستراتیجي و اإلدارة اإلستراتیجیة منهج تطبیقي، الدار الجامعیة: جمال الدین محمد المرسي و آخرون) 2(

 .316، ص 2007مصر،  و النشر و التوزیع، اإلسكندریة،
ة و اإلنسانیة، جامعة األكادیمیة للدراسات االجتماعی مجلة التنافسیة، Porter دراسة نقدیة إلستراتیجیات: عادل مزوع) 3(

 .50- 49، ص ص 2010، جوان 10، العدد حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر
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 مـدة حیـاة المنـتج تتمثـل فـي المـدة الزمنیـة و التـي یبقـى فیهـا : التمیز عن طریـق مـدة حیـاة المنـتج

 مدة حیاتها أطول؛یقبل على شراء المنتجات التي  زبونالمنتج صالحا لالستعمال، فال

 إن الغــالف یمكــن اســتعماله كأســاس للتمیــز فهــو یحــافظ علــى : التمیــز عــن طریــق تغلیــف المنــتج

 لشرائه؛ زبونالمنتج عند تخزینه و نقله كما یجذب ال

 التمیز في التوزیع یأتي من خـالل إنشـاء منافـذ مختلفـة للوصـول : التمیز عن طریق شبكة التوزیع

 ر شبكة توزیع فعالة؛إلى تغطیة كاملة للسوق عب

 ة هـي الهویـة التـي ترغـب المؤسسـة أن تعـرف بهـا مـصـورة العال: ةمـالتمیز عن طریق صـورة العال

نفســها فــي الســوق فكــل مؤسســة لهــا عالمــة و شــعار خــاص بهــا و حتــى تكــون هــذه العالمــة فعالــة 

 .یجب أن تظهر في إعالنات المؤسسة و تقاریرها السنویة ومراسالتها و فواتیرها

 :واع تمییز المنتجاتأن - 2

 :)1(نمیز بین ثالثة أنواع لتمییز المنتجات وهي أنیمكن  Bainحسب 

 :التمییز األفقي - 1- 2

یرتكــز علــى اقتــراح نفــس المنــتج بمظــاهر مختلفــة، حیــث تتطلــب بعــض الســلع نفــس القــدر مــن  

ت دات نفـس الموارد لصناعتها ولكنهـا تختلـف فـي التصـمیم نفسـه كمثـال لـذلك مجموعـة السـیارات والغسـاال

 الحجم والطاقة حیث كل تصمیم یشبع دوقا مختلفا كاللون واألبعاد؛

 :التمییز العمودي - 2- 2

فـــي حالـــة هـــذا النـــوع مـــن التمـــایز تصـــنف المنتجـــات وفقـــا لمســـتویات معینـــة مـــن حیـــث النوعیـــة  

ات علــى ســبیل المثــال منتجــ المــوارد،والجــودة ویكــون المنــتج دو النوعیــة األفضــل مســتخدما لقــدر أكبــر مــن 

 إلخ؛....معین كالصالبة، األمان مرتبة رأسیا من حیث معیار

 :التمییز عن طرق اإلعالن - 3- 2

لـدى  االعتقـادیعتبر اإلعالن من أهم وسائل تنفیذ إسـتراتیجیة تمییـز المنتجـات وذلـك ألنـه یـزرع  

طیع الزبـــون بتمییـــز الســـلعة المنتجـــة ســـواء مـــن حیـــث نوعیتهـــا، اســـتخدامها، مظهرهـــا ، صـــیانتها، كمـــا تســـت

بإقنـــاع الزبـــائن بتمیـــز هـــذه المنتجـــات أو  المؤسســـة مـــن خـــالل اإلعـــالن أن تخلـــق طلبـــا خاصـــا لمنتجاتهـــا

الجدد الراغبین في الـدخول إلـى الصـناعة إنفـاق مبـالغ كبیـرة لتغطیـة  المنتجینأفضلیتها بحیث یصبح على 

                                                           
  .فاطمة محبوب مرجع سبق ذكره، دون صفحة) 1(
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هم وتقلیص فـرص منافسـتهم تكالیف اإلعالن لجدب بعض هؤالء الزبائن مما یؤدي إلى زیادة تكالیف إنتاج

 .للمنتجین القائمین باإلنتاج في الصناعة الذین یمارسون سیاسة تمییزیة لمنتجاتهم

 :تمییز المنتجات إستراتیجیةمتطلبات  - 3

  :)1(مجموعة من المقومات األساسیة منها اإلستراتیجیةتتطلب هذه 

 األخرى في نفس المجال؛إعطاء المؤسسة أهمیة لتحقیق عائد مرتفع یفوق ما تحققه المؤسسات  - 

و إنمـا یـرتبط هـذا  إنتاجـهانخفـاض تكلفـة  أولیس بالضرورة أن یرتبط التمییز بارتفاع جودة المنـتج  - 

 التمییز بدرجة أساسیة بتصورات العمالء بتمییز منتج عن غیره؛

 لــدى المؤسســة لمتابعــة احتیاجــات إداریــةالتمییــز تــوفر قــدرات فنیــة و مالیــة و  إســتراتیجیةتتطلــب  - 

الزبــون و رغباتــه و قیــاس مســتوى رضــاه عـــن المنــتج و القیــام بعملیــة التطــویر اســتجابة لتوقعـــات 

 العمیل؛

 التمییز بقدرة المؤسسة على تقدیم مستوى مرتفع من خدمات ما بعد البیع؛ إستراتیجیةترتبط  - 

ورة تفـوق قدرة عالیة على التطویر و التحدیث و ذلك بتقدیم منتجـات متطـ اإلستراتیجیةتتطلب هذه  - 

 توقعات الزبون؛

 إلســتراتیجیةقــدرة المؤسســة علــى ضــبط التكلفــة عنــد حــدود معینــة تــوفر مقومــات الحمایــة و النجــاح  - 

 .التمییز

 :مزایا وعیوب تمییز المنتجات الصناعیة - 4

  :مزایا تمییز المنتجات الصناعیة -4-1

  :)2(آلتيتمییز المنتجات یمكن تلخیصها كا إلستراتیجیةهناك العدید من المزایا 

الراغبــة فــي  المؤسســاتفـي ســوق تتســم بتمییـز المنتجــات قــد تكــون للمؤسسـات القائمــة میــزات علـى  - 

وقـد تحـدث هـذه . الدخول للصناعة نتیجة تفضیالت المستهلكین للسلع التي تنتجها تلك المؤسسات

التفضـــیالت فـــي بعـــض األحیـــان بســـبب مـــا تملكـــه المؤسســـات القائمـــة دون غیرهـــا مـــن تصـــمیمات 

 ؛االختراعأفضل من خالل حمایة حق 

ســة سـمعة طیبـة بســب تقـدیم منتجــات میـزة كسـب ثقــة الزبـون وقــد یحـدث ذلـك عنــدما تكتسـب المؤس - 

ذات جودة و بسعر تنافسي، كذلك فإن األثـر المتـراكم لإلنفـاق السـابق علـى الدعایـة و اإلعـالن قـد 

                                                           
عیة، اإلسكندریة، مصر، اإلدارة اإلستراتیجیة، الدار الجام: مصطفى محمود أبو بكر، فهد بن عبد اهللا النعیم) 1(

  .688،687، ص ص 2007/2008
  .136،137الصناعة، دار المریخ، الریاض، السعودیة، ص ص  اقتصادیات: روجر كالرك، ترجمة فرید بشیر طاهر) 2(
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ـــع  ـــة تـــتمكن المؤسســـات القائمـــة مـــن بی یكـــون بنـــى ثقـــة المســـتهلك بالســـلع القائمـــة، ففـــي هـــذه الحال

 جدیدة على الدخول؛منتجاتها عند سعر یزید عن تكلفة الوحدة دون إغراء مؤسسات 

ركائز عوائق الدخول للصناعة و ذلك عن طریق تنویع المؤسسات  أهمیعتبر تمییز المنتجات أحد  - 

بحیـــث ال تعـــد ســـلع بدیلـــة لهـــذه الســـلعة مـــن قبـــل  لمنتجاتهـــا تنویعـــا یجعلهـــا ممیـــزة عـــن بقیـــة الســـلع

 .المستهلكین

  :عیوب تمییز المنتجات الصناعیة -4-2

  :)1(من بین عیوبها نذكر

 ال یمكن للمنتجین التوقع بحصصهم السوقیة بسبب كثرة وجود منتجات ممیزة في السوق؛ - 

و التطـویر فـي منتجاتهـا لتجعلهـا ممیـزة عـن بـاقي  االبتكـارتحمل المؤسسة تكالیف كبیـرة مـن أجـل  - 

 المنتجین؛

داخــل زیــادة النفقــات یعتبــر عقبــة فــي وجــه المنتجــین مــن أجــل تمییــز منتجــاتهم و مواجهــة المنافســة  - 

الصـــناعة، فارتفـــاع تكـــالیف اإلعـــالن و الدعایـــة یعتبـــر عـــبء إضـــافي للمؤسســـة فـــي ســـبیل تمییـــز 

 منتجاتها؛

صــارمة ضــدهم قبــل  إجــراءاتتتطلــب الیقظــة المســتمرة مــن أجــل متابعــة المقلــدین للمنــتج و اتخــاذ  - 

 .استحواذهم على حصة من سوق المنتج األصلي

 :التمییز السعري -5

  :مفهوم التمییز السعري - 5-1

ومـن أمثلـة . التمییز السعري هو عبارة عن فرض أسعار مختلفة لنفس السلعة فـي أسـواق مختلفـة

الكهربـاء للمؤسسـات الصـناعیة، وسـعر مرتفــع  السـتهالكذلـك قیـام مؤسسـة الكهربـاء بتحدیـد سـعر مخفــض 

ت اللیــل لرسـوم المكالمــات الهاتفیـة التــي تـتم خــالل سـاعا االتصــاالتوتخفــیض شـركة . المنزلـي لالسـتهالك

أمـا الهـدف مـن التمییـز السـعري فهـو حصـول المؤسسـة . ورفع الرسوم للمكالمات التـي تحـدث خـالل النهـار

اخـتالف مرونـة الطلـب  االعتبـاربعـین  األخـذعلى أرباح عالیة نتیجة لتجزئتهـا السـوق بصـورة فعالـة ، بعـد 

 .)2(على السلعة في األسواق الفرعیة

                                                           
(1) Daniel Soulié: analyse économique et stratégie d'entreprise, universités francophones, paris, 
France, 1992, p 120 . 
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ات علــى األســواق الفرعیــة لتحقیــق أعظــم األربــاح علــى مبــدأ وتعتمــد المؤسســة فــي توزیــع المبیعــ

فمــثال إذا كــان اإلیــراد . التخصــیص للســوق الــذي یتطلــب تســاوي اإلیــراد الحــدي فــي جمیــع األســواق الفرعیــة

الحدي في أحد األسـواق أكبـر مـن اإلیـراد الحـدي فـي سـوق ثـان، فـإن المؤسسـة سـتزید مـن أرباحهـا إذا نقـل 

  .سوق الثاني إلى األولبعض حصص السلعة من ال

 : شروط نجاح التمییز السعري - 5-2

هنــاك بعــض الشــروط التــي یجــب توفرهــا فــي المؤسســة لممارســة سیاســة التمییــز الســعري بفعالیــة 

 :)1(یلي وأهمها ما

أن تمتلك المؤسسة قوة احتكاریة في سوق السلعة أو الخدمة بحیث یستطیع رفع السعر لفئة معینـة  - 

 ن أن یخشى دخول منافسین جدد للسوق؛وتخفیضها لفئة أخرى بدو 

إمكانیـة تجزئـة سـوق السـلعة إلـى أسـواق فرعیـة حسـب المنـاطق الجغرافیـة أو مجموعـات اسـتهالكیة  - 

 ؛المطلوبةمتعددة مصنفة حسب الدخل أو العمر أو الكمیة 

لــذلك تســتطیع  ،االســتهالكیةوالمجموعــات  عیــةر الفمرونــات الطلــب الســعریة فــي األســواق  اخــتالف - 

ؤسسة تحدید سعر مرتفع لمجموعة المستهلكین الذین یكون طلبهم علـى السـلعة أو الخدمـة غیـر الم

وســعر مــنخفض نســبیا لــذوي الطلــب . جتمــرن أو قلیــل المرونــة، نظــرا لعــدم وجــود بــدائل جیــدة للمنــ

عـالي المرونـة، ومـن األمثلــة علـى هـذه الممارسـات تخفــیض سـعر الكهربـاء ألصـحاب المستشــفیات 

الصناعیة التي تمتلـك مولـدات كهربائیـة خاصـة بهـا ألن طلبهـا عـالي المرونـة، بعكـس والمؤسسات 

ـــه غیـــر مـــرن وتفـــرض علـــیهم ـــز بأن ـــازل الـــذي یتمی ـــب أصـــحاب المن أســـعار مرتفعـــة الســـتهالك  طل

  الكهرباء؛

عـــدم إمكانیـــة إعـــادة بیـــع الخدمـــة أو الســـلعة بـــین المســـتهلكین أنفســـهم، ومـــن الضـــروري أن تكـــون  - 

یة منفصلة عن بعضها البعض حتى ال یقوم بعض المستهلكین بشـراء السـلعة بسـعر األسواق الفرع

منخفض في أحد األسـواق لیبیعهـا بسـعر أعلـى فـي سـوق آخـر بمعنـى یجـب أن تكـون تكلفـة إعـادة 

 .بیع السلعة مرتفعة
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  السلوك اإلستراتیجي والتواطؤ في األسواق: 03المحور 

اعیة والعوامل المؤثرة فیه، وكیف ـات الصنـفي هذا المحور سنتطرق إلى التعریف بسلوك المؤسس

 ام أو إحتكـار القلـةـالت االحتكارأو  االحتكاریةیكون سلوك المؤسسة في سوق المنافسة الكاملة أو المنافسة 

وهمـا حـالتي  لسلوكات اإلستراتیجیة التـي یمكـن للمؤسسـة أن تتبعهـاا منین عیر نو حیث یوجد في هذا األخ

  .ة و أفقیة و أدواتها المختلفةـا عمودیـاعیة بنوعیهـإضافة إلى السیاسات الصن ،التواطؤ والالتوطؤ

  :سلوك المؤسسات في الصناعةتحلیل  -1

 :هالعوامل المؤثرة فی التعریف بسلوك المؤسسات الصناعیة - 1-1

ود بســلوك المؤسســات فــي صــناعة مــا مجموعــة السیاســات التــي تتبعهــا المؤسســة فــي ظــل المقصــ

الصـناعة مـن أجـل  في هیكل الصناعة السائد وظروف الطلب فیها وسلوكها اتجاه المؤسسات المنافسة لها

تحقیـــق أهـــدافها وتتمثـــل أهـــم السیاســـات الســـلوكیة للمؤسســـات فـــي الصـــناعة سیاســـات التســـعیر للمنتجـــات، 

  .)1(ت تحدید كمیة اإلنتاجسیاسا

یتأثر سلوك المؤسسات الصناعیة بمجمعة من العوامل منها غیر االقتصادي كالعوامل السیاسـیة 

  :)2(یلي هم العوامل االقتصادیة فیماأواالجتماعیة ومنها العوامل االقتصادیة ویمكننا تلخیص 

 التــي تعمــل فــي ظلهــا  إن هیكــل الصــناعة یمــدنا بالمعلومــات عــن ظــروف الســوق: هیكــل الصــناعة

 :المؤسسة والتي تعتبر من جملة العوامل المؤثرة في سلوك المؤسسات وهي

 عدد المؤسسات في الصناعة؛ - 

 التوزیع النسبي للحجم الكلي للصناعة بین المؤسسات القائمة باإلنتاج فیها؛ - 

 مدى وجود عوائق ضد دخول مؤسسات جدیدة إلى الصناعة وكثافة هذه العوائق؛ - 

 .تمییز في منتجات المؤسسات في الصناعةدرجة ال - 

 إن هـدف المؤسسـة یـؤثر علـى سـلوكها فیمـا یتعلـق : األهداف التي تسـعى المؤسسـة إلـى تحقیقهـا

بتحدید حجم اإلنتاج وتحدید السعر وهناك عدة أهداف یمكن أن تسعى المؤسسة إلى تحقیقها ومن 

 :بین هذه األهداف نذكر

ویسعى هذا الهدف إلـى الوصـول إلـى أقصـى ):من المبیعاتتحقیق أقصى حجم ( تعظیم المبیعات - 

 ؛السوقیةحصتها إیرادات ممكنة من نشاط المؤسسة والحفاظ على 

                                                           
  .120مرجع سبق ذكره، ص : أحمد سعید باخرمة) 1(

  .136 -120المرجع نفسه، ص ص : أحمد سعید باخرمة) 2(
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ات أو ـقد توجه المؤسسة أهدافها لتحقیق أكبر معدل نمو في المبیع: هدف تحقیق أكبر معدل نمو - 

الطلب على إنتاجها سواء حجم اإلنتاج وهذا من خالل توسیع أو تنمیة مجاالت قدرتها على زیادة 

 من خالل تنویع نشاطاتها أو زیادة نفقات تسویق إنتاجها كنفقات الدعایة واإلعالن؛  

ویعنــي ذلــك تحقیــق هــدف الــربح مــع الحفــاظ علــى حــد  :المحافظــة علــى المركــز المــالي للمؤسســة - 

 أدنى من مستوى السیولة؛

ك المؤسســـات التـــي یمیـــل یســـیطر هـــذا الهـــدف علـــى ســـلو  :المحافظـــة علـــى هـــامش مـــن األمـــان - 

مسئولوها إلى عدم المخاطرة ومن أهم مصادر المخاطرة في المؤسسات الصناعیة عدم التأكـد مـن 

 .الطلب على السلعة

 .إعاقة دخول مؤسسات جدیدة منافسة إلى الصناعة - 

 یســتطیع الطلــب أن یــؤثر علــى ســلوك المؤسســات فــي الصــناعة حیــث أن : حجــم الطلــب ومرونتــه

قراراتها التسعیریة أو اإلنتاجیة بنـاءا علـى منحنیـات الطلـب التـي تواجههـا فـي كـل  المؤسسات تبني

 من األسواق التي تعمل في ظلها؛

 موقــف المؤسســة اتجــاه المؤسســات المنافســة والمؤسســات الراغبــة فــي الــدخول إلــى الصــناعة :

ســعیریة أو هنــاك ظــروف تتعلــق بموقــف المؤسســة فــي الصــناعة تجعلهــا تقــوم بتكییــف سیاســاتها الت

تلــك التـــي ترغـــب فـــي  اإلنتاجیــة بحیـــث تراعـــي األطــراف المشـــتركة معهـــا فــي النشـــاط اإلنتـــاجي أو

وتبـرز أهمیـة سـلوك المؤسسـات األخـرى فـي الصـناعة فـي التـأثیر علـى السیاسـات  ممارسة النشاط

عـة التسعیریة لمؤسسة معینة في الصناعة عندما یكون سوق الصناعة من نوع احتكـار القلـة  فطبی

تفــرض علــى  .)تجــانس الســلعة( مالمــح هــذا الســوق خاصــة عنــدما یكــون مــن النــوع غیــر التمییــزي

المؤسســة أن تأخــذ الســلوك المتوقــع للمؤسســات المنافســة فــي الســوق بعــین االعتبــار عنــدما تختــار 

 .سیاساتها التسعیریة

 :سلوك المؤسسة في سوق المنافسة الكاملة - 1-2

لكاملة یتحدد بالتفاعل بین العرض الكلي والطلب الكلي في إن سعر السلعة في سوق المنافسة ا 

السوق وال یستطیع أي منتج بمفرده التأثیر على سعر السلعة المحددة في السوق، ألن سعر السوق للوحـدة 

المنتجة والمباعـة ال یتغیـر مـع كمیـة المنـتج، لـذلك یتطـابق اإلیـراد الحـدي مـع منحنـى طلـب المؤسسـة وهـو 

  .ال نهائي المرونةي عبارة عن خط أفق

نظـــرا لحریـــة دخـــول المؤسســـات إلـــى الصـــناعة ألمـــال فـــي تحقیـــق األربـــاح و خروجهـــا منهـــا إذا 

استمرت فـي تحقیـق الخسـائر فـإن الوضـع التـوازني للمؤسسـة فـي المـدى الطویـل هـو عنـدما یتسـاوى اإلیـراد 
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افسـة الكاملـة یحقـق ربحـا عادیـا الحدي مع التكلفة المتوسطة والتكلفـة الحدیـة ومـن ثـم المنـتج فـي سـوق المن

  .إن سلوك المؤسسة في سوق المنافسة الكاملة في األمدین القصیر والبعید نفسه. فقط

 السعر یساوي اإلیراد الحدي ألن منحى الطلب للمؤسسة التنافسیة خط أفقي ال نهائي المرونة؛ - 

كفـــاءة اســـتخدام (  الســـعر یســـاوي التكلفـــة الحدیـــة یعنـــي أن المؤسســـة تحقـــق الكفـــاءة التخصیصـــیة - 

 )الموارد المتاحة في المجتمع

أي تنــتج أكبــر ( التكلفــة المتوســطة عنــد أدنــى حــد لهــا یعنــي أن المؤسســة تحقــق الكفــاءة اإلنتاجیــة  - 

 )كمیة ممكنة من المنتج بالموارد المتیسرة لدیها

ادیة غیــر إن الوضــع التــوازني للمؤسســة التنافســیة فــي المــدى الطویــل ال یحقــق لهــا أیــة أربــاح إقتصــ - 

 .)1(عادیة

 :االحتكاریةسلوك المؤسسة في سوق المنافسة  - 1-3

عــن ســوق المنافســة الكاملــة فــي وجــود التمییــز فــي المنتجــات  االحتكاریــةتختلــف ســوق المنافســة 

وبالتـالي عـدم تجــانس السـلع المنتجـة ممــا یـؤدي إلـى انخفــاض مرونـة الطلـب علــى السـلعة مقارنـة بالمرونــة 

  .الكاملة التامة في سوق المنافسة

التــام متشــابه ویكــاد ینعـــدم  االحتكـــاروســوق  االحتكاریــةإن ســلوك المؤسســة فــي ســـوق المنافســة 

بینهما في المدى القصیر ویكـون وضـعها التـوازني فـي هـذه الحالـة عنـدما یتسـاوى اإلیـراد الحـدي مـع  الفرقَ 

  التكلفة الحدیة

إلیــــراد المتوســــط مــــع التكلفــــة أمــــا فــــي المــــدى الطویــــل یكــــون الوضــــع التــــوازني عنــــدما یتســــاوى ا

  المتوسطة أي عندما یالمس منحنى الطلب منحنى التكلفة المتوسطة

تحقــق ربحــا عادیــا فقــط ولكــن ال  المؤسســة االحتكاریــةعنــد الوضــع التــوازني فــي ســوق المنافســة  

  .)2(تحقق الكفاءة اإلنتاجیة ألنها ال تنتج عند أدنى مستوى للتكلفة المتوسطة

 :التام االحتكارصناعیة في سوق سلوك المؤسسة ال - 1-4

 التام في حالة وجود مؤسسة واحـدة فقـط فـي السـوق وعـدم دخـول مؤسسـات جدیـدة االحتكارینشأ 

هــو تحقیــق أكبــر  االحتكاریــةفــإذا كــان هــدف المؤسســة  .إضــافة إلــى عــدم وجــود ســلع بدیلــة للســلعة المنتجــة

تسـاوي التكلفـة الحدیـة مـع اإلیـراد الحـدي، ربح ممكـن فإنهـا فـي هـذه الحالـة سـوف تحـدد حجـم اإلنتـاج عنـد 

                                                           
  .207،208مرجع سبق ذكره، ص ص : محمود حسن صوان) 1(
  .147ص : أحمد سعید باخرمة) 2(
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ألنــه یتمتــع بقــوة احتكاریــة تجعلــه  .علمــا أن اإلیــراد الحــدي للمحتكــر یكــون دائمــا أقــل مــن ســعر بیــع الســلعة

  .قادرا على التحكم بالسعر إذ یقوم بتحدید سعر البیع حسب الكمیة المنتجة والمعروضة في السوق

لتحقیق أكبر المبیعـات أو هـدف النمـو فإنهـا تحـدد السـعر  ا كانت المؤسسة المحتكرة تسعىذأما إ

الذي تبیع به سلعتها عند مستوى أقل من ذلك الذي یحقق لها أقصى ربح ممكن وتنتج أكبر كمیة وترضى 

  .)1(بمقدار ربح أقل

 :في حالة الالتواطؤ سلوك المؤسسة في سوق احتكار القلة - 1-5

سوق احتكار القلة وتعـدد النمـاذج ینشـأ مـن  هناك عدت نماذج تحاول تحلیل سلوك المؤسسة في

 واالعتمـاداختالف ظروف الطلب لكل محتكر وتغیر منحنیات الطلب على سلعته حسب فرضـیات التـأثیر 

ففـي حالـة احتكـار القلـة یوجـد قسـمان رئیسـیان للسـلوكات اإلسـتراتیجیة التـي یمكـن .المتبادل بین المنافسین 

مــع بعضــها الــبعض وفــي هــذه الحالــة یصــبح الســوق قریــب مــن ســوق  للمؤسســة أن تتبعهــا ، أوال التواطــؤ

أمـا الحالـة الثانیـة فهـي حالـة الالتوطـؤ والتـي تنقسـم . التام من حیث األسعار والكمیـات واألربـاح  االحتكار

  .بدورها إلى قسمین المنافسة باألسعار والمنافسة بالكمیات

  :Cournotنموذج كورنوت  -1- 1-5

  :)2(ج كورنوت هيمن الفرضیات األساسیة لنموذ

  من خطوات؛ ن اآلخرین یتأثرون بما یتخذهأمحاولة كل منتج تعظیم ربح یفترض   -

عـدم وجــود اتفاقیـات ســریة مــن شـأنها أن تــؤدي إلـى اقتســام الســوق والـتحكم فیــه لتحقیـق أقصــى ربــح  -

  ؛ممكن

  ؛السلعة المنتجة متماثلة -

  ؛یسود السوق سعر واحد -

سلع متجانسة وال تتضمن تكلفة ، أى عدم وجود تكالیف في إلنتاج مثـل  یقومان ببیع نتجانوجود م -

  ؛بیع میاه الینابیع

  .ثبات عرض المؤسسات األخرى -

                                                           
  .143ص : أحمد سعید باخرمة )1(
، ص 2008الجزئي الوحدوي، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون، الجزائر،  االقتصادمبادئ : عمر صخري) 2(

115.  
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فــإن هنــاك عــدد مــن التحركــات التقاربیــة والتحركــات المقابلــة أي ردود  ضــاتااالفتر وفــي ظــل هــذه 

بیعهــا فــي حالــة كــون الســوق ي یمــك األفعــال حتــى یبــع كــل منــتج ثلــث الكمیــة اإلجمالیــة مــن المنتجــات التــ

  :تامة، أي أن المنتجین ینتجان ثلثي الكمیة اإلجمالیة وباالستناد في ذلك إلى مایلي

  

  :حیث

Q1 :تمثل الكمیة المباعة في سوق احتكار القلة.  

Q2: تمثل الكمیة المباعة في سوق المنافسة الكاملة. 

n :عدد المنتجین.  

وحـدة فـإن الكمیـة التـي تبـاع فـي  100ن تبـاع فـي سـوق المنافسـة التامـة الكمیـة التـي یمكـن أ أنوبافتراض 

   :سوق احتكار القلة ومن قبل المنتجین سیكون

  

  

  

  .أي أن ما یباع من المنتجین في سوق احتكار القلة هو ثلثي ما یمكن أن یباع في سوق المنافسة التامة

  :ویمكن تمثیل هذا النموذج وفقا للشكل التالي

  Cournotنموذج كورنوت  ):01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هیكـل السـوق وربحیـة القطـاع، رسـالة ماجسـتیر فـي العلـوم االقتصـادیة، جامعـة : علـي بـن طـاهر: المصدر

  .12، ص 2010/2011محمد خیضر ،بسكرة ،الجزائر، 

Q1=Q2 
n 

n+1 

66,6%= 100 
2 

2+1 
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 :نوذج ستاكلبارغ  -2- 1-5

علومـات الموجـودة ستسـتعمل الم المؤسستینیعد هذا النموذج امتداد لنموذج كورنوت حیث إحدى 

  .)1(في دالة رد الفعل للمؤسسة األخرى حتى تعظم ربحها

یمیــز نمــوذج ســتاكلبارغ بــین المنــتج القائــد وهــو ذلــك المنــتج الــذي یــتحكم فــي الســعر كیفمــا یشــاء 

نظرا لسـیطرته الشـبه تامـة علـى السـوق ، والمنـتج التـابع وهـو ذلـك المنـتج الـذي یتصـرف بنـاءا علـى سـلوك 

فالمؤسسة التابعة تأخذ في حسابها دالة رد فعلها وتحاول تعدیل مخرجاتها من أجل حصولها . دالمنتج القائ

علــى أقصــى ربــح ممكــن بینمــا المؤسســة القائــدة تفتــرض أن منافســتها ستتصــرف كمؤسســة تابعــة وتســتخدم 

  .دالة رد فعلها في تعظیم أرباحها

ذ فــي حســابها دالــة رد فعــل المؤسســة إذا كانــت المؤسســة األولــى تتصــرف كأنهــا القائــدة فإنهــا تأخــ

  :)2(یلي الثانیة في دالة ربحها كما

π1=h1[x1،Q(x1)] 

، 1بالنسبة لمتغیر 1πفقط ، یمكن تعظیم  x1 الدالة السابقة تبین أن ربح المؤسسة األولى بداللة

وبالتـالي . دةعب دور القائـبإمكانها أن تلتلعب دور التابعة ألن  02في حالة المؤسسة  االختیارویثبت هذا 

ضمن نموذج ستاكلبارغ یمكن أن یوجد عدم تفاهم في حالـة أن كـل مؤسسـة تحـدد مسـتوى لتعظـیم أرباحهـا 

  .كقائدة أو كتابعة، ومن تم تختار الدور الذي یناسبها في الحصول على أعظم األرباح

 :Bertrandنموذج بیرتراند  -3- 1-5

ا أن المؤسســات ال یمكنهــا تغییـــر مـــدعی 1883كــان بیرترانــد أول مــن إنتقـــذ كورنــوت وذلــك ســنة 

كمیــات إنتاجهــا بســهولة فــي المــدى القصــیر علــى عكــس األســعار، كــذلك فــإن المؤسســات قــد تهــتم بأســعار 

ولهذا اقترح تغییر جدري على توازن السوق في حالة المنتج . منافسیها ولیس بمستوى إنتاجهم فتتوقع ثباتها

تفعـا فـي البدایـة واتبعـت إحـدى المؤسسـات نمـوذج بیرترانـد المتجانس، فمثال إذا حـددت المؤسسـات سـعرا مر 

ثبات أسعار المؤسسات المنافسة علـى  بافتراضفإنها تتوقع أن تستحوذ على السوق إذا ما خفضت سعرها 

أسـعارها إلـى أن تصـل إلـى مسـتوى  النخفضـتفإذا فكرت جمیـع المؤسسـات بـنفس األسـلوب . ما هي علیه

الكاملــة، ولــذلك فــإن الســوق یصــل إلــى تــوازن بیرترانــد عنــد ســعر المنافســة  تكلفــة الوحــدة فــي ظــل المنافســة

                                                           
جزئي نظریة وتمارین، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، الطبعة  اقتصاد: رشید بن دیب، نادیة شطاب) 1(

  .342، ص 2008السادسة، 
الجزئي أسلوب ریاضي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،  االقتصاد: شهرزاد زغیب، رشید بن دیب) 2(

  .204،205، ص ص 2010
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وٕاضــافة إلــى ذلــك فــإن هــذا التــوازن یمكــن . التامــة حیــث ال یكــون هنــاك إمكانیــة لخفــض األســعار بعــد ذلــك

الوصول إلیه بأي عدد من المؤسسات حتى ولو بمؤسستین فقط ، فمن وجهة نظر بیرتراند فإن المؤسسات 

. أو على األقـل تنسـیق أعمالهـا حتـى تعظـم األربـاح الجماعیـة االندماجده العواقب سوف تفضل المدركة له

إن مــا توصــل إلیــه بیرترانــد أن حــرب األســعار ســوف تصــل بالســوق إلــى ســعر المنافســة التامــة فــي حالــة 

  .)1(امةتجانس السلع أما في حالة تمایز السلع فإن السوق یصل توازنه عند سعر یفوق سعر المنافسة الت

  :احتكار القلة ونظریة المباراة -1-5-4

 البـوكر، مثـل ،سـتراتیجیةإ لعبـة مـن قریبـة خصوصـیة لـه القلـة احتكـار سـوق فـي التصـرف إن

 اللعبـة أشخاص وضعدراسة  من الشخص یتمكن كیف هي اللعبة هذه لممارسة طریقة أحسن وان الشطرنج،

 ةدراسـ أخـرى بعبـارة منافسـیه، تصـرف لكیفیـة توقعاتـه بموجـب تصـرفاته یحـدد أن یجـب حیـث ،"القلة العبو"

  .القلة احتكار شخوص سلوكیة لتحلیل بسیطة لعبة باستخدام هنا وسنقوم .اآلخرین سلوكیة

 اسـمه األول المشـروع الریاضـیة، األحذیـة بإنتـاج یقومـان األقطـاب ثنـائي سـوق لـدینا إن نفتـرض

 وسعر مرتفع سعر هما ،خیاران استراتیجیان  فقط ولدیهم "ةالمدین أعالي" مشروع والثاني "الخلفیة األجنحة"

 تركیبـات أربـع هنـاك أن نـرى وبذلك .منهم واحد كل یختارها التي اإلستراتیجیة على یعتمد الربح نأو  منخفض

 علیهـا یطلق والتي أقسام، أربع من تركیبة یمثل حیث )02( الشكل في موضح وكما للمشروعین إستراتیجیة 

و   المدینـة أعـالي لشـركة اإلسـتراتیجي المـنخفض السـعر تمثـل cالخلیـة  أن فـرض وعلـى .حیـةالرب مصـفوفة

 لكـل شـركة كـل ربحیـة تظهـر خلیـة كـل أن بسـبب وذلـك ، الخلفیـة األجنحـة لشـركة المرتفـع السـعرإسـتراتیجیة 

 وشـركة خفضالمـن السـعرإسـتراتیجیة  المدینـة أعـالي شـركة تعتمـد عنـدما انـه تبـین مـثال c الخلیـة .تركیبـة

 دوالر ملیـون 15 حصـل علـىت المدینـة أعـالي شـركة إن نالحـظ المرتفـع السـعر إسـتراتیجیة الخلفیـة األجنحـة

  :یمكن توضیح ذلك في الشكل الموالي و دوالر ملیون 6 تجني الخلفیة األجنحة وشركة

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .13، 12مرجع سبق ذكره، ص ص : علي بن الطاهر) 1(
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  المباراة ونظریة القلة احتكار ):02(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إحتكار القلة ومـدى انطباقـه علـى سـوق الهـاتف النقـال : مثیم العیبيس حمزة الخفاجي، سعد عبا: المصدر

  .16ص  ،2010، 84في العراق، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد 

 المبنیـة العالقـات إن إال افتراضـیة أعـاله المصـفوفة فـي الموجـودة المعلومـات أن مـن الـرغم وعلـى

 منافسیها ربحیة على والتأثیر ربحیتها زیادة یمكنها االحتكاریة ركاتالش أن معروف وكما حیث ،واقعیة علیها

 التـي اإلسـتراتیجیة  علـى یعتمـد شـركة كـل وربـح .بهـم الخاصـة والكمیـات السـعر إسـتراتجیة معرفـة خـالل مـن

 السـعر إستراتجیة باعتماد المدینة أعالي تقوم فعندما المنافسة، الشركة یخص والعكس لنفسها الشركة تتخذها

 إسـتراتجیة أیضـا سـتعتمد الخلفیـة األجنحـة نأ أسـاس وعلـى دوالر ملیـون 12 فقـط ربحهـا سـیكونلمـنخفض ا

 السـعرإسـتراتیجیة  اعتمـاد الخلفیـة األجنحـة تقـوم عنـدما ولكـن  Aالخلیـة  فـي موضـح كمـا ،مرتفـعال السـعر

 الخلفیـة األجنحـة تـتمكن وفسـ ،B الخلیـة المرتفـع السعرإستراتیجیة   المدینة أعالي اعتماد مقابل المنخفض

 ربحیـة تكـون وبـذلك دوالر ملیـون 15 إلـى دوالر ملیـون 12 مـن ربحیتها وترتفع السوق في حصتها زیادة من

 ملیـون  6 إلـى دوالر ملیـون 12 مـن ربحیتهـا سـتنخفض والتـي .المدینـة أعـالي حسـاب على الخلفیة األجنحة

 أیضـا تسـتخدم الخلفیـة األجنحـة أن حالـة فـي فقـط جیـدة سـتكون المدینـة أعـاليفـإن إسـتراتیجیة  وعلیـه دوالر

  .)1(لمرتفعا السعر إستراتجیة

  

                                                           
  .17 -14، ص ص المرجع نفسه: سعد عباس حمزة الخفاجي، مثیم العیبي )1(
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  :سلوك المؤسسات في سوق احتكار القلة في حالة التواطؤ -2

وتعدد في حالة التواطؤ  هناك عدت نماذج تحاول تحلیل سلوك المؤسسة في سوق احتكار القلة 

وتغیر منحنیات الطلب على سـلعته حسـب فرضـیات النماذج ینشأ من اختالف ظروف الطلب لكل محتكر 

ونــذكر منهــا نمــوذج الكارتــل، نمــوذج القیــادة الســعریة، نمــوذج . المتبــادل بــین المنافســین  واالعتمــادالتــأثیر 

  .اقتسام السوق ونموذج منحنى الطلب المنكسر

  :نموذج منحنى الطلب المنكسر  - 2-1

 األخـرىردود الفعـل المتوقعـة مـن المؤسسـات یتـأثر سـلوك المؤسسـة وقراراتهـا بـ النمـوذجوفقا لهذا 

ـــه إذا أراد محتكـــر القلـــة أن یخفـــض ســـعر ســـلعته فـــإن  المنافســـة فـــي الصـــناعة، والفكـــرة  األساســـیة هـــي أن

ومـن هنـا فـإن . منافسیه سوف یحدون حدوه، أما إذا أراد أن یرفع سعر سلعته فإن منافسـیه لـن یحـدو حـدوه

، وهـذا یعنـي أن المؤسسـة االنخفـاضعنـه فـي حالـة  االرتفـاعالـة رد فعل المؤسسات المنافسة یختلف في ح

لـذلك فمنحنـى . )1(فإنه یتوقع خسارة زبائنـه وتـوجههم لمنتجـات المؤسسـات المنافسـة عندما تقوم برفع السعر

  :ي تواجهه المحتكر یتكون من قسمینالطلب الذ

بعهـــا فـــي رفـــع الســـعر المنافســـة لـــن تت المؤسســـاتطلـــب مـــرن إذا قـــررت المؤسســـة رفـــع الســـعر الن  - 

 وبالتالي یقل الطلب على سلعة المؤسسة؛

طلـب غیـر مــرن إذا خفضـت السـعر حیــث أن تخفـیض السـعر لــن یـؤدي إلـى زیــادة كبیـرة فـي كمیــة  - 

 .الطلب أو المبیعات من سلعتها

  :المنكسر الذي یواجه محتكر القلة ووضعه التوازنيوالشكل التالي یبین نموذج منحنى الطلب 

  نموذج منحنى الطلب المنكسر): 03( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  .14مرجع سبق ذكره، ص : سعد عباس حمزة الخفاجي، مثیم العیبي: المصدر

                                                           
  .118، ص 2001الجزئي الوحدوي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،  االقتصادمبادئ : عمر صخري) 1(
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  :نموذج اقتسام السوق - 2-2

یمثــل هــذا النمــوذج الحالــة التمیزیــة فــي احتكــار القلــة وتتصــف مالمــح الســوق فــي هــذا النمــوذج 

  :)1(باآلتي

 عدد قلیل من المؤسسات؛ - 

 الصناعة؛وجود عوائق لدخول  - 

 إتباع طرق إنتاجیة متشابهة أو متماثلة مما یؤدي إلى تماثل أو تقارب تكالیف اإلنتاج؛ - 

 .إتباع سیاسات تمییزیة لمنتجاتها عن طریق الدعایة واإلعالن - 

وفي مثل هذه األسواق یتحدد الوضع التوازني عن طریق تساوي اإلیراد الحدي مع التكلفة الحدیة 

وجبـه منتاج التوازني للصناعة  بین المؤسسات حسـب منحنـى طلـب كـل مؤسسـة وب، ثم یتم توزیع حجم اإل

اقتســام الســوق وتــوازن  نمــوذجوالشــكل المــوالي یوضــح .إنتاجهــاتحــدد هــذه المؤسســة الســعر الــذي تبیــع بــه 

  .محتكر القلة

تتصــرف المؤسســات وفقــا لهــذا النمــوذج فــي مجموعهــا كأنهــا محتكــرا یمــارس تســعیرا تمییــزا لفئــات 

هلكین مختلفــة لســلعته حســب مرونــات طلــبهم علــى الســلعة ومــن ثــم اخــتالف أشــكال منحنیــات الطلــب مســت

  .على السلعة حسب نوع السوق الذي تمثل كل فئة من المستهلكین

إن قــدرة المؤسســة فــي نمــوذج اقتســام الســوق فــي تحدیــد سیاســاتها التســعیریة أو اإلنتاجیــة یعتمــد 

وأهمهــا مــدى تمییــز  النمــوذجذا الســوق الــذي ینطبــق علیهــا هــذا لهــ لمشــكلةعلــى مــدى فعالیــة الخصــائص 

  .المنتجات وعدد المؤسسات في السوق

  :نموذج القیادة السعریة - 2-3

ینطبق هذا النموذج على سلوك المؤسسات في سوق تتصف بقلة عدد المؤسسات المتنافسة فیها 

  .مع تجانس السلعة المنتجة

ال الصـــناعة لقیـــادة مؤسســـة واحـــدة حیـــث تقـــوم دخـــإیقصـــد بالقیـــادة الســـعریة خضـــوع المؤسســـات 

  :ویترتب على هذه القیادة النتائج التالیة ،)2(المؤسسة القائدة بتحدید سعر السلعة في السوق

تقوم المؤسسة القائدة بتحدید السعر الـذي تبـاع بـه السـلعة فـي السـوق ثـم تتـیح للمؤسسـات الصـغیرة  - 

 السعر؛األخرى ببیع أي كمیة ترغب في بیعها عند هذا 

                                                           
  .152 -150مرجع سبق ذكره، ص : أحمد سعید باخرمة) 1(
، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، )الجزئي االقتصادتحلیل (  االقتصادیةالنظریة : ضیاء مجید الموساوي) 2(

  .302ص  الجزائر،
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تقوم المؤسسات الصغیرة بتحدید حجم اإلنتاج عند تساوي السـعر المحـدد مـن قبـل المؤسسـة القائـدة  - 

  :في الشكل اآلتي النموذجویمكن تمثیل هذا  .مع التكلفة الحدیة لإلنتاج

  .نموذج القیادة السعریة): 04(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .12جع سبق ذكره، ص مر : سعد عباس حمزة الخفاجي، مثیم العیبي: المصدر

إن هذا النموذج یفترض عدم دخول مؤسسات كبیرة أو مساویة لحجم المؤسسة القائدة في المـدى 

  .الطویل

 :نموذج الكارتل - 2-4

 :تعریف الكارتل -2-4-1

إلـى هـدف في نفـس القطـاع ی ذات األنشطة المتماثلةن المؤسسات یاتفاق بالكارتل هو عبارة عن 

أو  بیع المنتجاتموحدة لأسعار تحدید حول  االتفاق، ویكون هذا  شدة المنافسة تعظیم األرباح والتقلیل من

تبـــادل المعلومـــات الســـریة ، وتحدیـــد حصـــص اإلنتـــاج فیمـــا بیـــنهم واقتســـام األســـواق علـــى أســـاس المنـــاطق 

  .)1(الجغرافیة أو وفقا لفئات العمالء

و یعرف الكارتل على أنها مجموعة منتجین أو مؤسسات یجمعها هدف مشترك لتحدیـد مجـاالت 

أو  االتفـاقو یعتمد نموذج الكارتـل أو اتحـاد المنتجـین علـى فرضـیة .القوى التنافسیة في سوق احتكار القلة

یتعلــق بتحدیــد التواطــؤ بــین المنتجــین فــي الســوق بصــورة علنیــة تلتــزم فیــه المؤسســات األعضــاء بتنفیــذ عقــد 

                                                           
(1) Eduscol : Op Cit, P 02. 
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وقــد یكــون الكارتــل فــي شــكل تواطــؤ ســري بــین األعضــاء مثــل االتحــادات التجاریــة . الســعر وكمیــة اإلنتــاج 

  . )1(والصناعیة والزراعیة

  :)2(الحالة غیر التمییزیة في احتكار القلة وأهم خصائصه النموذجیمثل هذا 

 وجود عدد قلیل من المؤسسات في الصناعة؛ - 

 صناعة؛وجود عوائق لدخول ال - 

 تجانس السلعة المنتجة في جمیع المؤسسات التي یتكون منها الكارتل؛ - 

  . اختالف تكالیف اإلنتاج بین المؤسسات المشاركة في الكارتل إمكانیة - 

  :)3(ومن الخدمات الهامة التي تقدمها الكارتل إلى أعضائها ما یلي  

 تحدید السعر؛ - 

 .األسواق اقتسام - 

 الموحــد لبیــع الســلعة بواســطة لجنــة إداریــة مركزیــة تعینهــا الــدول  یــتم تحدیــد الســعر: تحدیــد الســعر

بعـــدم تخفـــیض  ســـعر مبیعـــاتهم عـــن ســـعر  االتفـــاقفـــي الكارتـــل ویلتـــزم المرقعـــون علـــى  األعضـــاء

وهــي منظمــة الــدول المصــدرة  OPEC األوبــكومــن األمثلــة علــى اتحــاد لمنتجــین منظمــة . الكارتــل

 .للنفط

كـأنهم منـتج واحـد یواجـه بنفسـه طلـب السـوق وفـي هـذا النمـوذج  إن المنتجین في الكارتل یتصرفون

یحدد سعر السلعة في السوق الذي یحقق أقصى ربح ممكن على أساس تساوي التكلفـة الحدیـة مـع 

  اإلیراد الحدي؛

 تقوم الكارتل بوضع حصص المبیعات لكل عضـو فـي سـوق السـلعة بحیـث یلتـزم :  اقتسام السوق

أما كیفیة تحدید حصـص . لسعر الموحد وعدم بیع أیة كمیة بسعر أقلببیع جمیع حصته المقررة با

المبیعــات للعضــو الواحــد فتــتم عــن طریــق الطاقــة اإلنتاجیــة للمؤسســة أو العضــو، والنســبة المئویــة 

 .علیها االتفاقلمبیعات كل عضو خالل فترة زمنیة محددة یتم 

صـص المبیعـات حسـب المنطقــة السـوق بـین األعضــاء وهـي توزیـع ح القتسـاموهنـاك طریقـة أخـرى 

ار ضـــمن فیمـــا بیـــنهم علـــى تحدیـــد األقطـــ االتفـــاقالجغرافیـــة فـــي األســـواق العالمیـــة  ممـــا یســـتدعي 

  :المنطقة الجغرافیة الواحدة والشكل الموالي یوضح تعظیم ربح الكارتل

                                                           
  .243مرجع سبق ذكره، ص : محمود حسن صوان) 1(
  .156مرجع سبق ذكره، ص : أحمد سعید باخرمة) 2(
  .243،244مرجع سبق ذكره، ص ص  : وانمحمود حسن ص) 3(
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  .منحنى نموذج الكارتل): 05(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .245ص المرجع نفسه، : محمود حسن صوان: المصدر

 :أنواع الكارتل -2- 2-4

 :)1(نمیز في الكارتل عدة أنواع منها 

 هي التي تتم بین المؤسسات التي تعمل على نفس المستوى ضمن البیئة العامة : الكارتالت األفقیة

وقد یلقى هذا النوع تشجیعا ضمن للنشاط مثل التحالفات التي تتم على مستوى اإلنتاج أو التوزیع، 

ن طــرف الحكومــة نفســها فــي حالــة األزمــات بحجــة تجنــب تشــتیت الجهــود الحــر مــ االقتصــادنظــام 

 .  االقتصادوالوصول بالجهاز اإلنتاجي إلى حالته المثلى وتنظیم 

ولكـن أثبتـت التجــارب أن الكارتـل یعمــل بالدرجـة األولــى علـى تحقیــق أكبـر ربــح ممكـن ألعضــائه 

ات المنتجـة أو ـفهو یعمل على تخفیض الكمی.  بدال أن یزید في اإلنتاج وینظمه كما یعتقد الذین یشجعونه

، أو یعمل على تخفیض تكلفـة اإلنتـاج دون االحتكارالمسوقة من السلعة لكي یرفع في سعرها أي ممارسة 

والتعتـیم  االختـراعأن ینعكس ذلك على المستهلك من خالل تخفیض األسـعار، أو یلجـأ إلـى تجمیـد بـراءات 

لتعطیـــل العمـــل بالســـیارة  بالنســـبةمثلمـــا هـــو الحـــال . بعـــض المنتجـــات الجدیـــدة لحمایـــة  االختراعـــاتعلـــى 

، وذلــك لحمایـــة صـــناعة الســـیارات التقلیدیـــة عملیـــا بشـــكل نـــاجح واســتعمالهاالكهربائیــة التـــي یمكـــن إنتاجهـــا 

  .والصناعات النفطیة

                                                           
  .199مرجع سبق ذكره، ص : زغیب شهرزاد ، رشید بن دیب )1(

MCt 

MR 
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 ترین وتهدف إلى الحد من مرونة السوق وخاصة الحد من كثرة البـائعین والمشـ: الكارتالت العمویدة

الصـــغار الـــذین یبیعـــون ویشـــترون كمیـــات صـــغیرة مـــن الســـلع وذلـــك للمحافظـــة علـــى أســـعار البیـــع 

 . المرتفعة

وقــد یكــون الكارتــل دولیــا مثــل منظمــة الــدول المصــدرة للــنفط أوبــك أو محلیــا ضــمن الحــدود الوطنیــة بحیــث 

بإحكــام قبضــتها علــى  بمجموعهــا وذلــك االقتصــادیةمــن الــتحكم فــي الــدورة  االقتصــادیةیمكــن بعــض القــوى 

  .والید العملة ومصادر التمویل واألسواق واالستثماراترؤوس األموال 

  :العوامل الداعمة للكارتل -3- 2-4

  :)1(إن قوة الكارتل تعتمد على العوامل التالیة

بیــنهم لتحدیــد السیاســات  االتفــاقیســهل عملیــة  قلــة عــدد المؤسســات المشــتركة فــي الكارتــل وهــذا مــا - 

 ة؛اإلنتاجیة والسعری

انخفاض مرونة الطلب السعریة على إنتاج أعضـاء الكارتـل حیـث أنـه كلمـا كـان الطلـب غیـر مـرن  - 

 وهذا یؤدي إلى زیادة أرباح الكارتل؛ ارتفاعاكان السعر أكثر 

عدم وجود اختالف كبیر في مستوى تكالیف اإلنتاج بین مؤسسـات الكارتـل ألنـه إذا كانـت تكـالیف  - 

ي بعـض المؤسسـات فـإن ربحهـا سـیكون قلیـل وهـذا یمكـن أن یجعلهـا اإلنتاج مرتفعـة لدرجـة كبیـرة فـ

 علیها في الكارتل بشأن مستوى السعر وكمیة اإلنتاج؛ االتفاقتخالف السیاسات التي یتم 

على سعر واحد للسلعة تلتزم به كـل  االتفاقتجانس السلعة المنتجة في كل المؤسسات وهذا یسهل  - 

 المؤسسات؛

ــ -  ى عقــد اتفاقیــات الكارتــل ألن بعــض القــوانین فــي بعــض الــدول تمنــع عــدم وجــود قیــود حكومیــة عل

 .االحتكاربین المنتجین بغرض مكافحة  االتحاداتتكوین مثل هذه 

 آثار الكارتل ومعیقاته: 

  :)2(العدید من اآلثار نذكر منها هناك

التصــرف بشــكل جمــاعي ومتماســك اتجــاه الــدول األخــرى وصــوال للضــغط علیهــا وتهدیــدها بفــرض  - 

. عــات إلــى منــابر للترهیــب والتهدیــدوقــد تحولــت هــذه التجم. قوبــات علیهــا إذا لــم تمتثــل لرغباتهــاالع

فمجـــرد تشـــكیلها ومعرفـــة أعضـــائها وأهـــدافها یثیـــر الكثیـــر مـــن التســـاؤالت التـــي تـــدل علـــى ممارســـة 

                                                           
  .164 - 161مرجع سبق ذكره، ص ص : أحمد سعید باخرمة) 1(
  .423، ص 2008النظریة اإلقتصادیة الجزئیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، : ة علي عبد الوهابانج) 2(
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 ،)نـادي بـاریس ونـادي لنـدن( الیةـومـن أبـرز هـذه التكـتالت الكارتـل المـ االقتصادیةأسالیب الضغط 

 ؛)لالستثمارمتعددة األطراف  االتفاقیة( ، كارتل رؤوس األموال األجنبیة )OPEC(الكارتل النفطي

خاصة في الدول النامیة بسـبب تحكمهـا فـي  االجتماعیةوالمالیة وحتى  االقتصادیةافتعال األزمات  - 

 االستثمارات وأسعار النفط والغاز؛

 المشكالت القانونیة؛ - 

 فظة علیه بسبب خالفات المنتجین؛یصعب تحقیق التواطؤ والمحا - 

 .بهدف تحقیق مكاسب ولو حلى حساب المؤسسات األخرى االتفاقمخالفة  - 

  :أما العوامل التي تهدد وتعرقل الكارتل فیمك تلخیصها في النقاط التالیة

قامت كل مؤسسـة  فإذاالكارتل ،  أتفاقلها ضمن  المقررةبعض دول األعضاء بالحصة  التزامعدم  - 

 المحددة سوف یؤدي إلى انخفاض األسعار مما یهدد الكارتل؛ الحصةأكبر من ببیع حصة 

 ب األرباح المحققة من قبل الكارتل؛بسبعض المؤسسات للدخول للصناعة بإغراق  - 

 .االتفاقیاتالمشاكل القانونیة فبعض الدول تمنع تشكیل هذا النوع من  - 

 :الصناعیةالسیاسات  -3

 : و أهمیتها تعریف السیاسة الصناعیة - 3-1

كالرســـوم الجمركیـــة وســـعر الصـــرف التـــي تتخـــذها الدولـــة  واألســـالیبهـــي مجموعـــة اإلجـــراءات  

 .االقتصادالبنیة الصناعیة  وٕاحداث تحوالت هیكلیة في للتأثیر على وسیاسة الترخیص الصناعي وغیرها 

إن الدولة مـن خـالل أدوات سیاسـتها الصـناعیة التـي تـؤثر فـي هیكـل الصـناعة وسـلوك وحـداتها  

للوحــدات اإلنتاجیــة ویمكــن توضــیح  االقتصــاديإلنتاجیــة تســتطیع أن تلعــب دورا مهمــا فــي تطــویر األداء ا

 :)1(الصناعیة كاآلتي السیاسات أهمیة

 في عملیة اإلنتاج وكفاءة التخصیص؛ االستخداماتبین  االقتصادیةكفاءة توزیع الموارد  - 

 ن من الموارد؛الكفاءة المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات بأقل قدر ممك - 

كفـــاءة توزیـــع اإلنتـــاج الكلـــي مـــن الســـلع والخـــدمات بـــین أفـــراد المجتمـــع أو المشـــتركین فـــي النشـــاط  - 

 اإلنتاجي والكفاءة التوزیعیة؛

 تسریع الصناعة والتكییف مع المتغیرات الهیكلیة؛ - 

 توفیر بیئة مواتیة للتعاون بین المؤسسات ؛ - 

                                                           
، أطروحة  )دراسة حالة صناعة األدویة في الجزائر( السیاسات الصناعیة على هیكل الصناعة أثر : مراد حطاب) 1(

  .25، ص 2016، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، االقتصادیةدكتوراه في العلوم 
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 طریق إعادة هیكلة المؤسسات العامة؛ضمان الفعالیة من حیث التكلفة واإلنتاج عن  - 

فــي الصـناعة والبنیــة التحتیــة مـن خــالل صــنع منــاخ  االســتثمارتسـریع النمــو الصــناعي عـن طریــق  - 

 في الدولة؛ لالستثمارمالئم 

 .تسریع عملیة التغییر الهیكلي نحو اإلنتاج بأعلى نشاط - 

 :أنواع السیاسات الصناعیة - 3-2

وحمایتـه  اقتصـادهاومیـة التـي تعتمـدها الدولـة لتنظـیم هناك نوعین مـن السیاسـات الصـناعیة الحك

  : و هيمن األزمات واإلختالالت من خالل التأثیر على القطاع الصناعي و باقي القطاعات األخرى 

 المباشرة( السیاسات الصناعیة العمودیة:( 

ن هــي مجموعــة اإلجــراءات واألدوات تملكهــا الدولــة تســتطیع مــن خاللهــا التــأثیر علــى قطــاع معــی

مــن صــناعات  االقتصــاديوســلوكاته الصــناعیة فــي المــدى القصــي، وهــي تهــدف أساســا إلــى دعــم النــاتج 

  .الحكومیة االمتیازاتمعینة ومن بین أدواتها سیاسة القروض ،اإلعفاءات الضریبیة، 

  الغیر مباشرة( السیاسات الصناعیة األفقیة:( 

. وتكــون دائمــة االقتصــاديالنشــاط هــي السیاســات الصــناعیة التــي ال تمیــز بــین فــروع ومنــاطق 

البیئـة المواتیـة والالزمـة لتعزیـز التنمیـة الصـناعیة  إیجادوتستطیع الدولة بواسطة السیاسة الصناعیة األفقیة 

التحتیـة من خالل تسییر الوصول إلى المعلومات وتعزیـز األطـر القانونیـة إضـافة إلـى توسـیع نطـاق البنیـة 

  .فالصر  سعربین أدواتها سیاسة  ومن

 :أدوات السیاسة الصناعیة - 3-3

مـن أجـل تحسـین مسـتواه مـن  االقتصـادتسعى الدولة من خالل السیاسـات الصـناعیة للتـدخل فـي 

  :)1(یمكن تلخیص أهم السیاسات الحكومیة الصناعیة فيو من جهة أخرى جهة وتصحیح اإلختالالت 

 سیاسة الترخیص الصناعي: 

ة بالتشــریع الصــناعي حیــث تهــدف إلــى تنظــیم تعــد التــراخیص الصــناعیة مــن أهــم األســس المتعلقــ

اإلنتاج الصناعي وتسییر الرقابة علیـه، كمـا یهـدف لـدعم المؤسسـات الصـناعیة وتـوفیر المزایـا والضـمانات 

الالزمة لها وبالرغم من محاولة هذا المعیار ضمان حد أدنى من الربحیة للمؤسسات المنتجة في الصـناعة 

تجـة فـي الصـناعة وبالتـالي التركیـز علـى ناحیـة الكفـاءة الداخلیـة كهـدف عم طریق تقییـد عـدد الوحـدات المن

إن السیاســـة الصــناعیة المتعلقـــة بـــالترخیص الصـــناعي ســواءا علـــى مســـتوى قطـــاع . أساســي لهـــذه السیاســـة

                                                           
  .35 - 27، ص ص المرجع نفسه: مراد حطاب) 1(
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تساهم كلها في التأثیر على  اعتباراتالصناعة ككل أو على مستوى صناعة معینة یمكن أن تسترشد بعدة 

 :هي االعتباراتخاصة التركز الصناعي وظروف الدخول إلى الصناعة وهذه هیكل الصناعة 

 عدد المؤسسات في الصناعة الذي یؤثر مباشرة على درجة التركز الصناعي؛ - 

 إلى عدد المؤسسات في الصناعة؛ إضافةالحد األقصى لحجم اإلنتاج المسموح به للمؤسسة  - 

عـــدد التـــرخیص  االعتبــارفـــي  یؤخـــذأن فــي ظـــل المســتوى الســـائد مـــن التركــز فـــي الصـــناعة یجــب  - 

أخرى  مؤسسةمع  االندماجأو  ة الدخول هل هي عن طریق االستحواذبالدخول إلى الصناعة طریق

 اعتمادا على حدة التركز؛ أو الدخول منفردة ومستقلة عن مؤسسات أخرى

متعــددة عنــد اتخــاذ قــرارات التــرخیص للمســتثمر األجنبــي خاصــة الشــركات ال االعتبــاراألخــذ بعــین  - 

نشاط هذه المؤسسات في أسواقها األم من حیث احتمال ممارسة نشاطها فـي ظـل  تاریخالجنسیات 

یسـمى بالصـورة المصـغرة  أجواء احتكاریة أو تواطئیة تقوم بنقلهـا إلـى أسـواق الـدول المضـیفة أو مـا

لـــدول لســلوك المؤسســـات الرئیســـیة األمـــر الــذي قـــد یـــؤثر ســـلبا علـــى مســتوى المنافســـة فـــي أســـواق ا

 المضیفة؛

كأحــد عوائــق الــدخول إلــى الصــناعة هنــاك  فــي إطــار التــراخیص الصــناعیة ضــمن القیــود النظامیــة - 

فائضــة مــن قبــل المؤسســات المنتجــة فــي الصــناعة مــن أجــل التــأثیر  إنتاجیــةاحتمــال تكــوین طاقــة 

نیـة خیص الصـناعیة وهـو مـا یجـب أن تنتبـه إلمكاعلى قـرارات الجهـات المسـؤولة عـن إصـدار التـرا

 .حدوثه الجهات المسؤولة

 سیاسة الحمایة الجمركیة:  

تشــــكل الحمایــــة الجمركیـــــة للصــــناعات المحلیـــــة إحــــدى الوســـــائل الهامــــة لتشـــــجیع وتــــدعیم هـــــذه 

الصناعات، خاصة في الدول النامیة ذات الصناعات الناشئة، حیث تتمثل أهمیة هذه السیاسة  من خـالل 

م الحـوافز لمشـاریع القطـاع الصـناعي وحمایـة الصـناعة المحلیـة مبادئ السیاسة الصناعیة التـي تشـمل تقـدی

  :من خالل عدة إجراءات من بینها

 اإلعفاء عن الرسوم أو تخفیضها فیما یتعلق بالتجهیزات الصناعیة وكذلك المواد األولیة الالزم؛ - 

 .رفع الرسوم على السلع المصنعة وخاصة الكمالیة منها أو التي توجد صناعات مماثلة لها - 

  :هده السیاسة على عدة أسس أو شروط من أهمها تنفیذویعتمد 

 السوق المحلیة؛ احتیاجاتأن یكون إنتاج الصناعات المحمیة كافیا لتغطیة الجزء األكبر من  - 

 المحلي على درجة مناسبة من الجودة حتى ال تضر بصحة المستهلك؛ اإلنتاجأن یكون  - 
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ن األســعار التــي تبــاع بهــا المنتجــات المســتوردة أن تكــون أســعار المنــتج المحلــي مرتفعــة نســبیا عــ - 

 المنافسة في األسواق المحلیة نتیجة ارتفاع تكالیف اإلنتاج في الصناعات الوطنیة؛

 الوطني؛ لالقتصادأن تكون للصناعة المطلوب حمایتها أهمیة  - 

ه أن تكـــون مـــدة ســـریان التعریفـــة المقترحـــة حمـــس ســـنوات تعـــاد بعـــدها التعریفـــة إلـــى مـــا كانـــت علیـــ - 

 وتعتبر هذه المدة كافیة حتى توفر الصناعة الوطنیة الحمایة الذاتیة لنفسها؛

مراقبــة وزارة الصــناعة مســتوى جــودة المنتجــات حتــى ال تمــون زیــادة الرســوم الجمركیــة علــى الســلع  - 

 .لمصانع المحلیة أرباحا غیر عادیةالمستوردة عبئا یتحمله المستهلك ویحقق وراءه أصحاب ا

 لصناعیةالقروض ا سیاسة: 

إن هـــدف سیاســـة القـــروض األساســـي تشـــجیع وتحفیـــز إقامـــة مشـــروعات صـــناعیة خاصـــة والتـــي 

أبعــاد هیكــل وتســاهم القــروض الصــناعیة أیضــا فــي التــأثیر علــى . تحقــق أهــداف عامــة للصــناعة الوطنیــة

و الصناعة بصورة أكثر ایجابیة خاصة التركز الصناعي عن طریق توجیه القروض بصورة أكثر كثافة نحـ

 .المؤسسات الصغیرة خاصة في الصناعات عالیة التركز، وتدعیم نشاطات البحث والتطویر في الصناعة

 سیاسة المشتریات الحكومیة: 

تحتاج الدول لشراء السـلع والخـدمات لتنفیـذ مهـام عامـة كشـراء المعـدات للمـدارس والمستشـفیات،  

فضــیل المنتجــات المحلیــة علــى غیرهــا مــن مــن البنــى التحتیــة وتهــدف هــده السیاســة إلــى ت الطــرق وغیرهــا

ـــة  ـــة فـــي مواجهـــة الســـلع . مثیالتهـــا األجنبی ـــدعیم الصـــناعات المحلی ـــى تشـــجیع وت وتهـــدف هـــذه السیاســـة إل

  . األجنبیة

 سیاسة اإلعفاء من ضرائب الشركات: 

تلعب السیاسة الضریبیة دورا هاما في مجال تحقیق أهداف المجتمع حیـث تشـكل مـع غیرهـا مـن 

الدولــة اإلعفــاء الضــریبي  وتســتخدم. االقتصــاديعوامــل تــأثیر علــى مجــرى النشــاط  االقتصــادیةالسیاســات 

و شكل  .واالستهالك واالستثماروذلك بالتأثیر على قرارات اإلنتاج  ،في اتجاه معین االقتصادكأداة لتوجیه 

الضــریبیة مــن أجــل  الدولــة ومســتوى تقــدمها فالــدول النامیــة تســتخدم السیاســة بــاختالفهــذا التــأثیر یختلــف 

أمـا الـدول  .تخطي المشاكل التنمویة لدیها والمتمثلة في نقص رؤوس األموال، ضیق نطاق السوق المحلـي

  .االستقراروالنمو  االستمرارالمتقدمة فتهدف من خالل هذه السیاسة إلى ضمان 

 سیاسة سعر الصرف: 

لها من تأثیر على القطـاعین لما  االقتصادیة السیاسةرف من أهم أدوات سعر الص سیاسةتعتبر 

وآلیـة فعالیـة لحمایـة  االقتصـادیةلكونهـا وسـیلة هامـة فـي تخصـیص المـوارد  باإلضـافةالداخلي والخـارجي ، 
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الــوطني مــن الصــدمات الداخلیــة والخارجیــة الناتجــة عــن إتبــاع سیاســة تجاریــة أكثــر تحــررا ممــا  االقتصــاد

  .والسیاسات التجاریة یستوجب أن یكون هناك توافق بین سیاسة سعر الصرف

  االحتكارسیاسة مكافحة: 

  :وهي االحتكارسیاسات لمكافحة هناك عدة 

مـن كـل أو بعـض منتجـي سـلعة مـن أجـل السـیطرة  االحتكـارالقوانین واألنظمة التي تمنـع اتفاقیـات  - 

 على سوقها أو تحدید سعرها؛

ن ینتج عنها أة، التي یمكن في صناعة معین المؤسساتبین  االندماجالتي تنظم  واألنظمةالقوانین  - 

 اتجاهات احتكاریة في السوق؛

بعــض الســلع وهــذا إمــا بتــدخل الدولــة بإنتــاج الســلعة  إنتــاجالقــوانین أو األنظمــة التــي تــنظم احتكــار  - 

بحقهــا فــي اإلشــراف علــى تســعییر إنتاجهــا  االحتفــاظامتیــاز لمنــتج واحــد مــع  إعطــاءمباشــرة ، أو 

 .حجم ونوعیة إنتاجها وكذلك

 بین المؤسسات االندماجاسات الحكومیة تجاه السی: 

خوفــا مــن تأثیرهــا الســلبي علــى مســتوى  االنــدماجتقــوم كثیــر مــن الــدول بمراقبــة وتنظــیم عملیــات 

فیهـا ومـا یترتـب عـن ذلـك مـن انخفـاض رفاهیـة  االحتكاریـة االتجاهـاتمنافسة فـي سـوق الصـناعة بتقویـة ال

علـى سـوق  االنـدماجاألسـعار بسـبب سـیطرة المؤسسـة حصـیلة المستهلكین لصالح المنتجین نتیجة الرتفاع 

 السلعة

  األسواق المفتوحة سیاسة : 

المقصود بالسوق المفتوحة تلك السوق التي تخضع فیها األسعار لقـوى العـرض والطلـب وتتحقـق 

 :تتوفر الشروط التالیة المفتوحة عندماالسوق 

 منتجین للسلعة؛بین ال اإلنتاجتكالیف تشابه تقنیا اإلنتاج ومن ثم  - 

صــعوبة تغییــر المؤسســات القائمــة بالصــناعة ألســعارها بســرعة كافیــة لحرمــان المؤسســات الراغبــة  - 

 لدخول الصناعة من جني ثمار األسعار المرتفعة فیها لتحقیق األرباح؛

 السریعة من قبل المستهلكین للتغیرات في سعر السلعة؛ االستجابة - 

التـي تحـد مـن دخـول المؤسسـات إلـى الصـناعة و أهمهـا أنظمـة غیاب القیـود القانونیـة أو النظامیـة  - 

 .الترخیص الصناعي وتكالیف إجراءات الدخول إلى الصناعة

  :ومن هنا تأتي السیاسة  الحكومیة الصناعیة من خالل

 الصغیرة منها؛ الصناعة خاصةتقدیم القروض المیسرة إلى المؤسسات الراغبة في الدخول إلى  - 
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 ع رأس المال المستعمل أو إعادة بیع رأس المال؛تخفیض الضریبة على بی - 

التــي یمكــن أن تســهل بیــع المؤسســات  االســتحواذأو  االنــدماجسیاســة متســاهلة اتجــاه عملیــة  إتبــاع - 

 التكلیف؛ تخفیضالخاسرة و من ثم 

 تشجیع دخول المؤسسات التجاریة التي تقوم باستیراد وبیع السلع المنتجة محلیا؛ - 

بــات الســریة أو العلنیــة الرامیــة لتخفــیض مســتوى المنافســة الكامنــة فــي ســوق مراقبــة ومكافحــة الترتی - 

الصناعة من قبل المؤسسات القائمة باإلنتاج فیها عن طریق التدخل أو التأثیر على حریة الدخول 

 .یجعل تكالیف الدخول والخروج مرتفعة الصناعةأو الخروج من 
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  .السلوك اإلستراتیجي والمعلومات غیر الكاملة في السوق: 04المحور

إلــى  إضــافة.، خصائصــه وفوائــدهالمعرفــة اقتصــاد تعریــفمــن خــالل هــذا المحــور ســنتطرق إلــى 

بهـامش الـربح أو  التسـعیر سـواءالمختلفة التي یمكن المؤسسة أن تعتمـدها لتسـعیر منتجاتهـا  اإلستراتیجیات

  .المنتجات الجدیدة تسعیراإلحتمالي أو  التسعیر

   :المعرفة اقتصادمفهوم  -1

  :تعریف اقتصاد المعرفة  - 1- 1

  : المفاهیم حول اقتصاد المعرفة منها ما یلي  تعددت 

للمعلوماتیــة وشــبكات األنثرنــث فــي  النطــاقاقتصــادي متطــور قــائم علــى االســتخدام الواســع نمــط  

ترونیــة ، مرتكــزا بقــوة علــى المعرفــة واإلبــداع مختلــف أوجــه النشــاط  االقتصــادي وخاصــة فــي التجــارة االلك

الـذي  هـو االقتصـاد (1)والتطور التكنولوجي خاصة مـا یتعلـق بالتكنولوجیـات الجدیـدة فـي اإلعـالم واالتصـال

یــدور حــول الحصــول علــى المعرفــة وتوظیفهــا وابتكارهــا بهــدف تحســین نوعیــة الحیــاة بمجاالتهــا كافــة مــن 

ة ثریة وتطبیقات تكنولوجیة متطورة واستخدام العقل البشري كرأس للمال خالل اإلفادة من خدمات معلوماتی

وتوظیـــف البحـــث العلمـــي إلحـــداث مجموعـــة مـــن التغییـــرات اإلســـتراتیجیة فـــي طبیعـــة المحـــیط االقتصـــادي 

وتنظیمه لیصبح أكثر استجابة وانسجاما مع تحـدیات العولمـة وتكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت وعالمیـة 

  .  (2)لتنمیة المستدامةالمعرفة وا

إن اقتصـــاد المعرفـــة یعنـــي االنتقـــال مـــن االقتصـــاد القـــائم علـــى المادیـــات الـــى اقتصـــاد قـــائم علـــى 

نه أالمعلوماتي والمعرفي  وأنه بینما كانت الملكیة الفكریة هي محور اقتصاد المعرفة و  –النقیض الالمادي 

وقلـة العـرض  فـي حـین یحـدث العكـس فـي اقتصــاد  قیمـة المنتجـات مـع النـدرة تـزدادفـي االقتصـاد التقلیـدي 

     .(3)المعرفة  حیث تزداد قیمة المنتج المعرفي  كلما زاد وتوفر

  : اقتصاد المعرفة خصائص- 2- 1

االستثمار في الموارد البشریة من خالل االعتماد على القوى العاملة المؤهلة والمتخصصة  - 

ن مهنة إلى أخرى وعلى التعامل مع الحاسوب والمدربة وفق المستجدات والقادرة على التحول م

  .وتوظیف التقنیة

  .اعتماد نظام معین للتسوق لتحدید رغبات وحاجات األسواق والمستهلكین باستمرار - 

                                                           
د المعرفة، مجلة العلوم اإلنسانیة جامعة محمد خیضر  بسكرة، العدد سبل اندماج الجزائر في اقتصا :سالميجمال   (1)

  .2005الثامن، جوان، 
  .117، ص 2012عمان ـ الطبعة األولى، –، دار صفاء للنشر والتوزیع اقتصاد المعرفة: ربحيمصطفى   (2)
مذكرة مقدمة لنیل ) لواقع والتحدیاتا(التنمیة البشریة المستدامة واقتصاد المعرفة في الدول العربیة  :بولصباعریاض   (3)

  .52، ص 2013-2012شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر 
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 إلىتوظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تطویر أداء نظام المعلومات بالشكل الذي یؤدي  - 

 .  مداخل سریعة للوصول إلیها بأقل جهدكفایة تخزین المعلومات والبیانات وٕایجاد 

تعمیم استخدام النقد االلكتروني بدال من النقد الورقي خاصة في التجارة االلكترونیة والتعلم  - 

 . االلكتروني وغیرها

ال یعرف اقتصاد المعرفة عوامل العشوائیة االرتجالیة وال یعتمد على قوانین الصدفة فكل شيء فیه  - 

  .(1)شيء فیه مراقب ومتابع مخطط وكل شيء منظم وكل

ارتباطه بالذكاء وبالقدرة االبتكارین لالختراع والمبادرة لتحقیق ما هو أفضل وتفعیل ذلك كله 

  .إلنتاج أكبر في الحجم و أكثر جودة في األداء و أفضل إتاحة لإلشباع

ج وتوزیع  اقتصاد قائم على المعرفة أي تكون المعرفة أساس قیام العملیات االقتصادیة من إنتا

وتسییر وغیرها ، حیث یوجد تزاید في استخدام المعلومات في تكوین السلع و الخدمات وسیطرة المعلومات 

  .(2)في مختلف مجاالت الحیاة وبروز صناعة المعلومات باعتبارها الركیزة األساسیة في بناء االقتصاد

فتراضیة من خالل التجارة یمكن من خالله استخدام التقنیة المالئمة لخلق أسواق ومؤسسات ا

  .االلكترونیة وتخفض من التكلفة والسرعة في انجاز المعامالت

  : (3)لقد عدد الباحثون مجموعة فوائد القتصاد المعرفة منها ما یلي: فوائد اقتصاد المعرفة  - 3- 1

 المستهلك ثقة أكبر وخیارات أوسع؛ یعطي - 

 یحقق التبادل الكترونیا؛ - 

 وظائف جدید؛وظائف القدیمة وسیحدث یغیر ال - 

 ؛یقوم على نشر المعرفة وتوظیفها وٕانتاجها - 

 ؛یرغم المؤسسات على التجدید واالبتكار  - 

 .حدید اإلنتاج والتوظیف والمهاراتله أثر في ت - 

  :التسعیرياألنماط العملیة لسلوك المؤسسات  -2

بالرغم من القوة التحلیلیة لنماذج سلوك المؤسسـات الصـناعیة خاصـة سـلوك المؤسسـات فـي ظـل 

أنــــه هنــــاك العدیــــد مـــن المشــــاكل والصــــعوبات التـــي تباعــــد بــــین هــــذه  إالالمنافســـة التامــــة واالحتكــــار التـــام 

  :(4)فیما یليالفرضیات وواقعیتها في التطبیق و ویمكن توضیح هذه األخیرة 

                                                           

  .184مرجع سابق، ص : مصطفى ربحي(1) 
  .191، ص المرجع نفسه: مصطفى ربحي (2)
  .143، ص المرجع نفسه: مصطفى ربحي (3)
  .175، 173مرجع سبق ذكره، ص ص : أحمد سعید باخرمة (4)
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صـــعوبة تقـــدیر اإلیـــرادات والتكـــالیف بدقـــة ممـــا یضـــعف النتـــائج التـــي تبنـــى علیهـــا قـــرارات اإلنتـــاج  - 

 ي المؤسسات الصناعیة؛والتسعیر ف

إن افتراضي الیقین والتأكد المبنیة علیهما نتائج أنماط السلوك السابقة سواء كان في مجـال الطلـب  - 

، لـذلك توجـد التسـعیرعلى السلعة أو تكالیف اإلنتـاج قـد یكونـا غیـر واقعیـین فـي كثیـر مـن حـاالت 

وسنوضـح  التسـعییرت فـي عملیـة أنماط عملیة بدیلة تعتمد على افتراضات احتمالیـة حـول المتغیـرا

 ذلك فیما بعد؛

الصـناعیة  للمؤسسـةیتجاهل الجانب النظري من النماذج التسعیریة السابقة عامل التطور المرحلـي  - 

مثل كونها مؤسسة ناشئة تحاول تثبیت نفسها في سوق الصناعة أو أنها تعاني مـن طاقـة إنتاجیـة 

خلص مــن منافســین فــي الســوق یزاحمونهــا فــي أو رغبتهــا فــي الــت إضــافیةفائضــة تحملهــا تكــالیف 

 إتبـاعهذه الحاالت تدفع المؤسسة إلى . غراقیة من الخارجإحصتها أو الرغبة في مواجهة هجمات 

النظریــــة الســـابقة حتـــى كانـــت هــــذه  النمـــاذجتختلـــف عـــن األنمــــاط الـــواردة فـــي  سیاســـات تســـعیریة

 ماذج؛المؤسسات تعمل في ظل نفس األسواق المبنیة علیها هذه الن

وذلـــك بســـبب التكـــالیف  لســـلعتهامســـتقرة  تســـعیر سیاســـات إتبـــاعقـــد ترغـــب بعـــض المؤسســـات فـــي  - 

خاصة في المؤسسة ذات األقسام المتشعبة أو الناتجة عن عملیة التغییر المستمر للسعر  المرتفعة

ر ألسباب تتعلق بالحفاظ على رضا المستهلكین وعمالء المؤسسة الذین قد یزعجهم التغییر المستم

 للسعر خاصة عندما یكون مفاجئا أو بنسب كبیرة؛

ـــرارات التســـعیریة فـــي المؤسســـات الصـــناعیة خاصـــة الصـــغیرة منهـــا  -  ـــر مـــن متخـــذي الق جهـــل الكثی

 التي من شأنها تعظیم الربح؛ التسعیرباألسالیب الكمیة والنظریات الحدیثة في 

ـــدفـــي بعـــض أنـــواع األســـواق التـــي أشـــرنا إلیهـــا فـــي النمـــاذ -  ري یصـــبح الســـلوك التســـعی ج الســـابقة ق

للمؤسسات صعب التوقع وغیر محدد المعالم وذلك بسبب طبیعة هـذه األسـواق مثـل درجـة تجـانس 

الـذي یمكـن مـن خاللـه الحكـم علـى الفـرق بـین سـوق و  المؤسسـاتالمنتجات وصعوبة معرفة عدد 

 .آخر ضمن منافسة القلة

 

عــدة أنمــاط مــن السیاســات التســعیریة، تســتخدم فــي واقــع الممارســة العملیــة للمؤسســات الصــناعیة 

  :)1(أكثر أنواعها شیوعا في االستخدام كالتالي إیجازیمكن 

 :التسعیر بطریقة هامش الربح -2-1

هامش معین إلى متغیـر التكلفـة المتوسـطة للوصـول  إضافةتعتمد هذه الطریقة في التسعیر على 

ومـن مزایـا هـذه الطریقـة . في ظل الهدف الـذي تسـعى لتحقیقـهإلى السعر الذي ترغب المؤسسة بیع السلعة 

  :نذكر

                                                           
  .188، 176المرجع نفسه، ص ص : أحمد سعید باخرمة )1(
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صـة االمؤسسـة فـي عالقتهـا مـع زبائنهـا، خ یسـاعدار سـتقر في على عملیة التسعیر نوعـا مـن االتض - 

فـي ســوق  االسـتقرارهــذه الطریقـة تضـفي نوعـا مـن  إنكمـا . نسـبیا ثابتـاعنـدما یكـون هـامش الـربح 

فـي السـوق نفـس السیاسـة التسـعیریة ویـتم بـذلك تفـادي حـروب  السلعة عندما تنتهج كـل المؤسسـات

 األسعار؛

 سهولة وبساطة االستخدام والحصول على المعلومات خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغیرة؛ - 

في حالة رفع السعر فإن المؤسسة یمكن أن تبرر ذلك بارتفاع التكلفة المتوسطة ألن السعر مرتبط  - 

 بها؛

تشكل نسـبة كبیـرة مـن التكـالیف الكلیـة لإلنتـاج ، حیـث  الثابتةالتكالیف تكون أكثر فعالیة في حالة  - 

 بسیاسـةأن هذه السیاسة التسعیریة تعتمد على حساب التكلفة المتوسطة زائـدا هـامش الـربح مقارنـة 

المبنیـــة علـــى تعظـــیم الـــربح التـــي تعتمـــد علـــى حســـاب التكلفـــة الحدیـــة بدرجـــة أساســـیة ثـــم  التســـعیر

تشـكل النسـبة األكبـر مـن التكـالیف  الثابتـةالحـدي لـدلك عنـدما تكـون التكـالیف  مع اإلیـراد مساواتها

ومـــن ثـــم تصـــبح طریقـــة  الكلیــة تكـــون التكـــالیف الحدیـــة أقـــل أهمیـــة فـــي تشـــكیل القـــرارات التســـعیریة

 بهامش الربح أمرا مقبوال؛ التسعیر

یة المباعة محددة تكون خذه الطریقة مجدیة في حالة البیع عن طریق المناقصات حیث تكون الكم - 

مسبقا للمؤسسة وبالتالي فإن قرار المؤسسة الرئیسي هو في حساب التكلفة المتوسـطة لهـذه الكمیـة 

عــدد المؤسســات  المنافســة، ظــروف اإلنتــاج،  االعتبــاربعــین  أخــداهــامش الــربح المناســب  وٕاضــافة

 .الطاقة اإلنتاجیة الفائضة

  :أما عیوبها فتتمثل في

لذلك یمكن للمؤسسة تضیع فرص تحیق أرباح أعلى في حالة الطلب علـى تجاهلها لجانب الطلب  - 

 سلعتها غیر مرن؛

عندما تكون نسبة هامش الربح ثابتـة إزاء التكلفـة فإنهـا قـد ال تعكـس هیكـل السـوق الـذي تهمـل فـي  - 

 األمــرظلــه، خاصــة فــي ســوق تتصــف بارتفــاع درجــة تمییــز المنتجــات وانخفــاض عوائــق الــدخول، 

وتحویالت تفضیالت  منافسین جددعرض المؤسسة لخطر عدم متوقع مثل دخول ی أنالذي یمكن 

 .المستهلكین نحوهم

 :االحتمالي التسعیر - 2-2

. االحتمــالي علــى مــزیج مــن أســلوب تحلیــل التعــادل و أســلوب االحتمــاالت التســعیرتعتمــد طریقــة 

نـاءا علـى احتمـاالت ب األسـعاربموجب هذه الطریقة یـتم تقـدیر الطلـب علـى السـلعة عنـد مسـتوى معـین مـن 

بعد ذلك یـنم حسـاب مسـتوى األربـاح عنـد كـل مسـتوى مـن مسـتویات  .والتفاؤلتحقق تتراوح ما بین التشاؤم 

، یختـار المنـتج بعـد ذلـك )الكلـي مـع التكلفـة الكلیـة اإلیـرادتسـاوي ( الطلب القدر بنـاءا علـى تحلیـل التعـادل 

والمتفائـل وتحدیـد السـعر  المتشـاءم االحتمـالتـي أكبر حجم طلب متوقع بحیث یعطي أفضل تباین بین كمی

  .الذي تباع به السلعة عند هذا الحجم بناءا على ذلك
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یتم تقدیر االحتماالت المختلفة للطلب إما عن طریق الحدس أو التجربة أو الخبرة أو المعلومـات 

مــل فــي ظلــه أو جمیعهــا حســب ظــروف الســوق الــذي تع المؤسســةفــي  التســعیرقــرار  متخــذيالمتــوفرة لــدى 

أمــا العوامــل التــي تــؤثر فــي عملیــة تقــدیر . المؤسســة وحجــم المؤسســة و أهــدافها التــي تســعى إلــى تحقیقهــا

فتتمثـل فــي هـدف المؤسســة الـذي تســعى إلـى تحقیقـه، نــوع السـوق الــذي تنـتج فــي ظلـه، مرونــة  االحتمـاالت

فمــن خــالل تحدیــد هــذه  .لعة، الحصــة الســوقیة للمؤسســة، رد فعــل المنافســین فــي الســوقالطلــب علــى الســ

  .العوامل یمكن تحدید أكبر حجم طلب متوقع والسعر المقابل له

  :تسعیر المنتجات الجدیدة - 2-3

  :یمكن تلخیص أهم الطرق المتبعة في تسعیر سلعة جدیدة في السوق كاآلتي

 التسعیر التوطیدي أو اإلختراقي: 

أحیانــا إلــى مجــرد تغطیــة فــي هــذه الطریقــة یــتم تخفــیض ســعر الســلعة الجدیــة إلــى مســتوى یصــل 

تزیـد الكمیـة  حیـثمقومات نجاحها هي أن تكون مرونة الطلب السعریة مرتفعـة نسـبیا  اإلنتاج ومنتكالیف 

إلـى إمكانیـة االسـتفادة مـن اقتصــادیات  إضـافةالمطلوبـة مـن السـلعة بنسـبة أكبـر مـن نسـبة تخفــیض السـعر 

فائضــة مــن اجــل مواجهــة  إنتاجیــةوجــود طاقــة  الحجــم عــن طریــق اإلنتــاج الــوفیر ومــن ثــم تخفــیض التكلفــة،

  .احتمال الزیادة في الطلب على السلعة عند تخفیض سعر السلعة خاصة في المراحل األولى من اإلنتاج

 اإلستخالصي التسعیر: 

حسب هذه الطریقة یقوم المنتج لسلعة جدیدة برفع األسعار خاصة فـي المراحـل االولـى مصـحوبا 

 الثابتـةوغالبا مـا تتصـف السـلع التـي تسـعر بهـذه الطریقـة بارتفـاع التكـالیف . فةبحمالت دعایة وٕاعالن مكث

مما یدفع بالمنتج إلى محاولة الحصول على أكبر ربـح ممكـن فـي المراحـل األولـى مـن اإلنتـاج ثـم  إلنتاجها

تخفــیض الســعر بعــد ذلــك تــدریجیا خاصــة عنــد اإلحســاس باحتمــال دخــول منجــین جــدد إلــى الســوق تحــت 

المنــتج كثیــرا  یســتفیدألســعار المرتفعــة ومــن مقوماتهــا مرونــة الطلــب الســعریة المنخفضــة وبالتــالي ال إغــراء ا

من تخفیض السعر من أجل الزیـادة فـي الكمیـة المطلوبـة ومـن ثـم االسـتفادة مـن اقتصـادیات الحجـم، كـذلك 

واإلعــالن، قصــر مرونـة الطلــب الدعائیــة مرتفعــة أي درجــة حساســیة الطلــب علــى الســلعة لحمــالت الدعایــة 

دورة حیــاة الســلعة إمــا لســرعة التطــور التقنــي فــي إنتاجهــا أو ســرعة تغیــر ذوق المســتهلك اتجاههــا كالســلع 

  .اإللكترونیة

أنها تتفادى األخطـاء التسـعیریة نتیجـة سـوء تقـدیر الطلـب علـى ومن مزایا هذه الطریقة التسعیریة 

رتفعــة الممكــن اكتســابها مــن بیــع الســلعة خاصــة الســلعة وذلــك مــن خــالل محاولتهــا اســتخالص األربــاح الم

بســعر مرتفــع ثــم تخفــیض الســعر بعــد ذلــك لــو  التســویقانخفــاض مرونــة الطلــب الســعریة فــي أول مراحــل 

  .اتضح ارتفاع مرونة الطلب السعریة عما قدرت أو في المراحل المتأخرة من العملیة التسویقیة
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