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 مقدمة  

الخاصة  أهدافهاجل تحقيق أمن  هذه األخيرة بتنفيذهاتقوم ، قرارات فعليةالمؤسسات بتترجم سلوكات 
ستراتيجي، وفي سياق إلالمدى ا أيالمدى الطويل  أوالمدى التكتيكي  يأالقصير المدى وذلك على 

الخيارات تنطوي على  ههذ ،هي خيارات ربحيةالخيارات التكتيكية المحتملة قتصاد الصناعي اإل
     ةاإلنتاجيقدرات ستثمار في الختيار المنتجات و اإلإستراتيجية المتغيرات اإلهذه و تشمل  األسعار

 .السعريةيجابي في طبيعة المنافسة جل التغيير اإلأ، من تقديم البحث و التطوير و النفقاتو 

وهذه المزايا تترجم ، ا النسبيةهتطوير مزاياستراتيجية للمؤسسة فهي التي تنطوي على الخيارات اإل أما 
السلوكات  إلىسنتعرض  فإنناا ذبه و ،قتصاديةاإل األرباحالسوقية و  في زيادة حصتها ةعاد

في المنافسين  التأثيرل خالالتي تقوم بها المؤسسة في مواجهة المنافسة من و  ،السعرية ةاإلستراتيجي
ين سنافمفي ال التأثير أومن السوق  إبعادهم أووتهم التنافسية جل الحد من قأالحاليين و ذلك من 

ستراتيجيات غير السعرية و التي ال ينتهج فيها كذلك اإل ،جل منعهم من الدخولأمن  ينلالمحتم
     قتصاديات السلمإ إستراتيجيةكما في أخرى  أساليبو وسائل إنما تستخدم السعر كأداة للمنافسة 

 .هذا ما سنراه في هذا الفصلأو تمييز المنتجات و التكامل العمودي  أو
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 ستراتيجيات السعريةإلا .1.2
 :باألسعار قصاءاإل .1.2.2

 :مفهوم اإلقصاء باألسعار .1.2.2.2
 من  ين المحتملينسالمناف تخويفو  نمنافسيالسعار للقااء على األتخفيض  ي هوسعر ال اإلقصاء

، قانونيةال للتعاريفوفقا  .تكون ظروف السوق تسمح بذلكعندما وذلك  األسعار رفع إعادة  ل، ثمو دخال
تنطوي على  اإلستراتيجيةهذه  ،تةالثابمن التكاليف  أقل تثبيت األسعار عند مستوىيعني  اإلقصاء

 .1خسائر في المدى القصير من أجل تحقيق مكاسب على المدى الطويل

 :نمنافسياللقضاء على شروط ا .1.2.2.1
أقل من إلى مستوى سعار األ لتخفيضستعداد إعلى ا أنهبأن تقنع منافسيها على المؤسسة يجب 
ال يمكن  اإلستراتيجيةهذه  و ،السوقحتكار إالحفاظ على هذا المستوى حتى  و ،منافسيها إنتاجتكلفة 

 ،لمدة أطول من منافسيها ه األسعارقادرة على الحفاظ على مستوى هذ المؤسسةأن تنجح إال إذا كانت 
جل إقناع منافسيها بأنها مصممة على الحفاظ على مستوى أن المؤسسة ال تملك أي وسيلة من إوغالبا ف
  .2إلخراجهم من السوق ممدى الوقت الالز  علىاألسعار 

وعندما يتم القااء على المنافسين، يجب أياا مواجهة الداخلين الجدد وهذا ما يتطلب من المؤسسة 
  اإلقصائيةإستراتجية جل نجاح أ، و من همدخولجل ردع أمستوى أدنى من  المحافظة على أسعارها عند

في ظل  ) السوق ختراقإ من ةمردودي ا أيليس لديه هبأن على قناعة  المؤسسات الداخلةكون تيجب أن 
مما يجبر منافسيها على  (حتكارن المؤسسة ستعمل على رفع أسعارها إلى مستوى اإلإهذه الظروف ف

لن  مالمالية للتأكد من أنه همستيالء على أصولاإل إلى باإلقصاءالتي تقوم وتعمل المؤسسة ، اإلفالس
 .السوق إلى واعودي

 مستواها السابق إلى األسعارعودة  فور السوق إلى ستعودخرجت المؤسسات التي   العكسية،وفي الحالة 
سترداد إ تم حتى لو أوالسوق  ىو تسمستخدام الموجودات المتاحة على إويمكن ، خرآلمستوى مرتفع أو 

                                                             
1    Oz Shy. 1996: Industrial organization Theory and Applications The MIT Press. 

 (p 212) 
2    Dennis W. Calton. Jeffrey M. Perloff :Économie industrielle .op . cit  .( p430) 

http://www.amazon.com/Oz-Shy/e/B001IQWCF6/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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 إلىقل تستن هذه المؤسسات نأل ال يزال هناك خطرتابعة لقطاع آخر،  مؤسساتاألصول عن طريق 
 .المؤسسة التي تقوم باإلقصاءالسوق األصلية من أجل التنافس مع 

 بعد ذلكثم  ،اإلقصاءمن خطر يوجد الحالة ال  هذه في أنهالمتماثلة  مؤسساتنموذجية للالدراسة ن الو تبي
لنجاح هذه شرطا الزما التي تعتبر  ومنافسيها التي لديها ميزة كبيرة على  المؤسسةنحلل نموذج 

  .1باإلقصاءللمؤسسة التي تقوم بالنسبة  مربحةوجعلها  إلستراتيجيةا

 :قصائيةإلا ستراتيجيةاإلنجاح و  مصداقية التهديد  .1.2.2.1.2
 على أسعار منخفاة المحافظةعلى عازمة  مؤسسةال من أنعلى قناعة منافس ال يكون قتاي أنتفهي  

مثل ف، الحال هذا هو ، فإذا لم يكنجل إخراجه من السوقأمن  طالما كان ذلك اروريا في المدى الطويل
 .به هذا التهديد ال يمكن الوثوق

 :قصاءإلتجنب ا  .1.2.2.1.1
للدخول تعتقد أن دخولها سيتسبب في حرب سعرية، خاصة إذ لم تكن إذا كانت المؤسسة المرشحة  

 .ويمكن تجنب هذه الحالة بعدة طرققل، أتكاليفها 

المؤسسة القائمة، وذلك ما يسمح لها من الناحية العملية مع  يةندماجإعملية  إلى تتجهقد  أوال: -
ندماج الهادفة إلالقوانين تمنع عملية اإال أن  المكلفة، اإلقصاءرفع األسعار على الفور وتجنب مرحلة ب

 حتكار.لإل
جل تثبيت األسعار وذلك حتى قبل الدخول، وفي أتصاالت مع بعض العمالء من إثانيا: إقامة  -

رشح مثر بالنسبة للمؤسسات الأتخفيض األسعار من طرف المؤسسات القائمة لن يكون له  نإف هذه الحالة
أن يكفي فعقد تثبيت السعر المشترين بواسطة ق عليها مسبقا ألجل إغراء دخولها، وهنا تكون األسعار متف

نه ليس من الممكن إبطبيعة الحال، ف ول به من طرف المؤسسات القائمة ومقل من المعأيعرض سعر 
، إذا كان الداخل صغير خاصةجلة بأسعار ثابتة آدائما إيجاد العدد الكافي من العمالء إلمااء عقود 

ن ذلك يمنع إو عندما يدرك العمالء الكبار إمكانية وصول مؤسسة جديدة إلى السوق ف ،ومع ذلك
حسب هذه األخيرة ينبغي أن يكون من السهل العثور على  ،وقعة من ممارسة القوة السوقيةمالمؤسسة المت

 عمالء يقبلون بتوقيع عقود من هذا النوع.
                                                             

1   Richard Schmalense. Robert Willig.1989: Hand book of industrial organization volume 1 . 

Holland .(p545)  

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Richard%20Schmalensee
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Robert%20Willig
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يد للمؤسسة من أجل تخفيض إنتاجها خالل فترة المذكورة أعاله، تكون بمثابة تهدالمقاربة  ا:ثالث -
و إعادة توزيع   الخروج من السوق على من خسائرها، في بعض الحاالت تعمل المؤسسةتقليل لل اإلقصاء

من مستوى  تن المؤسسة القائمة رفعألوذلك  ،قصاءاإلأصولها دون تكبد تكاليف و العودة في نهاية فترة 
تمكن تربما في المدى الطويل إذا كان ذلك اروريا وبهذا ال  دخول /خروج وهذه اللعبة دائمة ، األسعار

 .من إلحاق خسائر كبيرة بالمرشحين للدخول باإلقصاءالمؤسسة التي تقوم 

ن المؤسسة إة لهذا الدخول فستجابإو تدخل السوق شركة جديدة،  فمثال إذا كانت شركة تبيع المكتبات
 المؤسسةأن  أياا نفترضقل من تكلفة اإلنتاج، ولأالقائمة تقوم بتخفيض أسعار المكاتب إلى مستوى 

المكاتب إلى إنتاج الطاوالت، وألنه كان من ستطيع بسرعة وبشكل مربح تحويل مصنع إلنتاج ت الجديدة
ن اإلستراتيجية إالعكس بالعكس فغير المكلف للمؤسسة التحول من إنتاج المكاتب إلى إنتاج الطاوالت أو 

لكن إمكانية تحويل اإلنتاج  ،النشاط على هذا ىتتخلالمؤسسة الجديدة  اإلقصائية ال يمكن أن تجعل
سترداد إذا توقفت عن النشاط ولو للحظات وتكون منخفاة، قابلة لإل تكاليف المؤسسةتفرض أن تكون 

فهي ال تملك  وبذلك، اإلستراتيجية المتوقعةفي هذه الحالة  المؤسسة القائمة ال يمكن أن تأمل في نجاح 
 .منافسيهاعلى  تكاليف أي وسيلة لفرض

بعبارة أخرى في األسواق الغير مستقرة بشكل تام إمكانية الدخول والخروج الفوري تكون بتكاليف اعيفة  
 .1جدا وهنا ال يمكن أن تنجح اإلستراتيجية اإلقصائية

ثالث طرق  نعفي ما ال يقل  قصاءمن آثار اإل منع أو تخففأن تيجوز  لدخولل ةالمرشحالمؤسسات  و
  على األقل:

 المؤسسات القائمة.ندماج مع إلمن خالل ا .1
 .من خالل التوقيع على عقود طويلة األجل مع بعض العمالء .2
 .قصاءاإلخالل فترة  إنتاجهاأو عن طريق خفض  .3

 

 

                                                             

1   Dennis W. Calton. Jeffrey M. Perloff :Économie industrielle .op . cit  .( p430) 
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B 

 A 

 :المتماثلة اتالمؤسسإستراتيجية اإلقصاء في حالة  .1.2.2.2
التي  المؤسسات اإلقصاءخالل فترة  هاثلة، ألنتمم المؤسساتتكون ال معنى له عندما  قصائيإلالسلوك ا

. لديهم قدرة على تخفيض األسعارأياا هم  نالذيو  اهيمن منافس أكثرماال  تخسرتمارس هذه اإلستراتيجية 
هذا  عندتلبية جميع الطلبات  على المؤسسة يجبنه إف ،جل المحافظة على ثبات األسعارأمن في الواقع، 

ولذلك، فمن غير المرجح  م.خسائرهلتقليل  اإلنتاجض يتخف اهيعلى منافسنه يجب إف المقابل،في  ،السعر
 .1اإلقصاء يةستراتيجإح نجتأن 
 

 اإلقصاء سعر :) 03 (الشكل رقم

  p                     Cm   CM 
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          qe           qi= q
*
- qe      q
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بدأت  الثانيةو  قديمة في السوق األولى ،السوقفي فقط مؤسستين نفترض أن هناك  ،لتوايح هذا المنطق
 إلحاق جلأمن    *p إلىسعر الخفات األولى  المؤسسة التكلفة،متطابقة من حيث  ،حديثا نشاطها
جبارها على ب خسائر ذا كان  ،السوقمغادرة منافستها وا  هي  *q يجب أن تكوننه إف *p سعر السوقوا 
    ( المؤسسة األولى تنتج 03)انظر الشكل الوحدات المباعةعدد 

يمثل الكمية    ، حيث    
وتكلفة  ةبتكلفة متوسط المؤسسة األولىوتنتج  هو إنتاج السوق،   و  ،الثانيةالتي تعراها المؤسسة 

لكن حصة   Bو A لمجموع المناطق  ةمساويخسارة  وتتحمل كال المؤسستين ،هاتأعلى من ومنافسحدية 
 .الخاصة بالمؤسسة الثانية Aالخسارة  بكثير من حصةكبر أالخاصة بالمؤسسة األولى  Bالخسارة 

                                                             
1    Dennis W. Calton. Jeffrey M. Perloff : Économie industrielle .op . cit    (p431) 

 طلب السوق

Cmالتكلفة الحدية : 
CM التكلفة المتوسطة: 
P*: سعر اإلقصاء 
q*:  الكمية المباعة في السوق

 عند سعر اإلقصاء
 

Dennis W. Calton. Jeffrey M. Perloff : Économie industrielle .op . cit   :المصدر   
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والذي يعتبر منخفض *p  شراء بسعراليستطيع  ألنه يعتبر هو المستفيدالمستهلك  ،اإلقصاءخالل فترة  
المستهلكون ، يعتبر قصائيةنه و بنجاح اإلستراتيجية اإلإحتكار الثنائي، مع ذلك فسعر اإل  بالمقارنة مع

)والذي هو  تكارحاإلن األسعار سترتفع إلى مستوى ألوذلك  منافسالهم الخاسرون بمجرد التخلص من 
  .حتكار الثنائي(أعلى من سعر اإل

هو أن  فيلامن حيث التك ماثلةتم هيالتي  المؤسسات وفي  قصائيإلا السلوكالعيب الرئيسي لهذا 
القائمة، إذا  المؤسسة على نفس طريقةيمكن أن تعتمد على هذا النوع من السلوك  يتال ةالمرشحالمؤسسة 

خسائر أكبر من تلك التي تفراها  المؤسسة ستتحمل بسببه  نإفختالفات بين المؤسسات، إلم تكن هناك 
 .عليها للقااءلوقت الالزم ا خالل على منافسيها

 :بالنسبة للمؤسسة التي تملك ميزة تنافسية قصاءاإل .1.2.2.2
التي والمؤسسة  للمؤسستين،إذا كانت التكاليف متطابقة بالنسبة  تنجح أن قصائيةاإل ستراتيجيةلإلال يمكن 

يجب على المؤسسة أن تمتلك ميزة  اإلقصاءولنجاح إستراتيجية  ،من احيتها رأكثتتأثر  تقوم باإلقصاء
 .1غيرها من المنافسين لىع

و أكدت العديد من الدراسات فيما يخص  ،اإلقصاء ةعلى إنجاح عمليأن تعمل قادرة  ليست كل ميزة
وتدعم  هذا، من غير المتوقع أن تنافس مؤسسات صغيرة القائمةباألسعار أن المؤسسات الكبيرة  اإلقصاء

ذلك،  مع الموجهة للمؤسسة الصغيرة يمكن أن تتحملها المؤسسات الكبيرة. و اإلقصاءأن فترة  هذه الدراسة
يبقى هذا التأكيد غير قابل للتنفيذ، حيث يمكن للمؤسسة الصغيرة أن تجد الجهات المانحة و المراهنة 

 وذلك ما يجعل المؤسسة الكبيرة تتعب من جراء تحمل خسائر غير محددة.

القائمة ال تسعى  ر من تلكبأو األك النظرية ال تفسر لماذا المؤسسات المتماثلة هباإلاافة إلى ذلك، هذ
 .ختراق السوقإإلى 

فنحن في النهاية  ،في النهاية إذا كانت المؤسسات صغيرة فإنها ستكون محرومة من المنافسة مع الكبار 
المؤسسات الصغيرة ال تملك  فإنقتصاد تهيمن عليه المؤسسات الكبيرة و على أي حال إموجودين في 

 حتكارية.إال يؤدي بالارورة إلى أرباح  واإلقصاء، رةالقدرة على منافسة المؤسسات الكبي

                                                             
1     Dennis W. Calton. Jeffrey M. Perloff  Économie industrielle  op . cit   ( p.433) 



43 
 

 : السعر الحد .1.2.1

 : إستراتيجية السعر الحد مفهوم  .1.2.1.2

ن ختيار السعر و الكمية بحيث يكون الطلب المتبقي غير كافي مإتعتمد على إستراتيجية السعر الحد 
 عن طريق   تطور  السعر الحد ةإستراتجيمن  جل أن تدخل مؤسسات أخرى للسوق، النموذج األولأ

Bain  (6591 و )Modigliani (6591  و  )Sylos-Labini  (6511في هذا النموذ )األول  ج
المؤسسة التي  عبارة أخرىيمكن القول ب ،المرشح للدخول ال يغير في إنتاج المؤسسات القائمة نأ يفترض

الموجود في  اإلنتاجلمجموع نتاج بعد دخولها سيكون مساويا اإلترى أن مجموع ختراق السوق تخطط إل
في  من قبلها،حتمل وجوده مال اإلنتاجزائد  ،تنتج قبل دخولهاالتي لمؤسسة القائمة ا وهو من طرف السوق

هذه الظروف الزيادة في اإلنتاج تؤدي إلى التخفيض في األسعار أما بالنسبة للمؤسسات القائمة فهي من 
و منع الدخول للحيلولةلمقابل امستوى اإلنتاج  رالمفترض أن تختا

1
. 

نظر أ CM ا نفس منحنى التكلفة المتوسطةمالمؤسسة القائمة والمؤسسة الجديدة له نأنفرض 
من  وما تبقىستمر في اإلنتاج حتى بعد الدخول وت   القائمة تنتج إذا كانت المؤسسة  ،(04الشكل)

هذه المؤسسة الجديدة تختار  وحدة    ناقص اإلنتاج إجمالييساوي  منحنى الطلب للمؤسسة الجديدة
 ،(04كما هو مواح في الشكل )   عند السعر    المؤسسة القائمة تبيع الكمية  السوق،البقاء خارج 

   +   ن مجموع اإلنتاج سيصبح يساوي فإ   إذا قررت المؤسسة الجديدة الدخول و إنتاج الكمية  لكن
ساوي بالابط التكلفة المتوسطة ت ̅ ،   كما تختار المؤسسة القائمة الكمية  ̅ وسعر السوق يساوي 

يمكننا أن  ،. هذه األخيرة غير مبالية بالدخول أو عدم الدخول  للمؤسسة الجديدة وذلك ألنها تنتج 
ختير على أساس أن الطلب المتبقي بالنسبة للمؤسسات الجديدة أ   نفرض أنها لن تدخل السوق إذا كان 

 ويمكن يمكنها أن تحقق مستوى إنتاج مربح،هذه األخيرة ال  ،و يساوي منحنى تكلفتها الحديةأقل أ
وهو أعلى من تكلفة إنتاجها المتوسطة وهذا ما ال    عند السعر    تبيع الكمية  أنالقائمة  للمؤسسة
حتى    . المؤسسة القائمة ليست بحاجة للكمية الدخول يمنع  ̅ ولذلك سعر الحد  ،الدخول علىيشجع 

 .2عندما يتم الدخول    أنها تنتج الكمية تقنع المترشح للدخول  أنتمنع الدخول لكن يكفي 

                                                             

1    Philippe Antomarchi.1998 : Les barrières à l'entrée en économie industrielle. op. cit (p 

81) 
2    Dennis W. Calton. Jeffrey M. Perloff  Économie industrielle  op. cit ( p 441) 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=4283
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=4283
http://www.revuebanquelibrairie.com/book/commerce-36/commerce-international-39/les-barrieres-a-l-entree-en-economie-industrielle-9782738473141
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 :متطابقة المؤسساتسعر الحد عندما تكون ال .1.2.1.1
 بالنسبةسعر الب اإلقصاءستراتيجي هو أنه يماثل نموذج لنموذج من السلوك اإلعيب الرئيسي لهذا اال
والتي تعتبر تكلفة إنتاجها متطابقة مع المؤسسة القائمة، نعتقد أن المؤسسة القائمة  ،الجديدة لمؤسساتل

اإلستراتيجية المطبقة إلنتاج  أيحيز التنفيذ بمجرد حدوث الدخول،  إلى   بإنتاج الكمية التهديد ول استح
ن ظل هذه الشروط الجديدة وذلك أل بر ربح فيكن الداخل ال يهدف إلى تحقيق أأل ، و  الكمية 

  .ن هذا النوع من التهديد ليس له مصداقيةؤسسات متماثلة وبذلك فإالم

تتمكن مؤسسة من أن تردع  أنليس من الوااح  نهفإ ،ففي هذه الحالة مؤسستين لهما نفس التكلفة
المؤسسة  نأنعترف  أنحيث يجب علينا  ،سلوك معين في حالة الدخول عتمادإخرى بمجرد تهديد باأل

 تغادر السوق كما هو في حالة على ذلك المؤسسة القائمة ال ةزياد،   الجديدة تهدد أياا كمية اإلنتاج 
تواجه المؤسسة القائمة بتشجيع بعض العمالء  أنيمكن ن المؤسسة الجديدة إوبهذا ف ،باألسعار قصاءاإل

 .توسطةلكن أعلى بكثير من تكلفتها الم    قل بقليل من أعلى إبرام عقود بأسعار محددة مسبقا 
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             اإلنتاج                                             
   Dennis W. Calton. Jeffrey M. Perloff  Économie industrielle  op. cit  (p242) المصدر:
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  :السعر الحد في حالة امتالك ميزة .1.2.1.2
 تتأكد أنالمؤسسة القائمة السعر الحد ذات مصداقية و قابلة للتطبيق يجب على  ةستراتيجيإجل جعل أمن 

      ؟ ̅ و البيع عند سعر الحد    بعد دخول المؤسسة الجديدة هل من األمثل لها اإلنتاج عند الكمية 
القائمة ليس لديها مصداقية في اإلعالن عن  لمؤسسةل ةطابقمكان للمؤسسات منحنيات تكلفة متوسطة إذا 

ذات  جل أن تكون المؤسسة القائمةأفي حالة دخول مؤسسة كبيرة الحجم من  ،مستوى إنتاج دون تغيير
بحيث يكون من األمثل لها إنتاج الكمية   ،مصداقية يجب أن تكون قادرة على التالعب في محيط السوق

 .الدخول دعن   

المؤسسة القائمة تستطيع بناء مصنع في  ،أما لعبة بين مؤسسة قائمة ومؤسسة مرشحة لدخول السوق
أن  ،نفرض أكثر ،تخاذ قرار الدخول في الفترة الثانيةإالفترة األولى إذن فالمؤسسة الثانية ال يمكنها 

لمواجهة هذه الحالة الداخل  وحدة،   المؤسسة القائمة يمكنها بناء مصنع ليمكنها من أن تنتج بالابط 
 ،وحدة والذي يمكنه الدخول أو عدم الدخول   المحتمل ال يمكنه الشك في أن المؤسسة القائمة ستنتج 

في هذه الحالة إستراتيجية  ،عدم الدخولختار يلديه معلومات عن بناء هذا المصنع سكذلك إذا كانت 
وحدة    ن بناء هذا المصنع سيحقق إمكانية إنتاج  ناجحة بالنسبة للمؤسسة القائمة ألالسعر الحد ستكون 

األصل  .مؤسسة القائمة و المؤسسة الجديدةوجود عدم تماثل بين الو  يجعل التهديد ذو مصداقيةوهذا ما 
يجد يمكن أن الداخل  وحدة،    ستثمار ويمكن أن تنتجإلفي األول المؤسسة تختار ا ،في هذا النموذج
المؤسسة الجديدة غير قادرة بمستوى معين من اإلنتاج قبل المؤسسة القائمة  في الحقيقةمكان أو ال و 

جل إثبات أالقائمة من  المؤسسةعدم التماثل هذا حاسم حيث تستغله  ،التي تملك القرارات الخاصة بها
أن جل أالمؤسسة القائمة تستخدم هذه الطاقة اإلنتاجية في التالعب بالمحيط من ، امصداقية إستراتيجيته

 .1ك لنفسها ميزة على المرشح للدخولتمل

 ،ستثمار مسبقا لتقوم باإلنتاج الحقا، بعبارة أخرىاألولى تقوم المؤسسة القائمة باإلفي غاون المرحلة 
 ،  قتصار على الكمية اإلأن تختار اإلنتاج بمجموعة واسعة من الكميات بدال من  المؤسسة القائمة يمكن

جل الحد من خيارات اإلنتاج،  لكن أفي النظرة األولى تقوم المؤسسة القائمة بتثبيت أقدامها عمدا من 
   ستقوم بإنتاج   ألنهابعيدا عن إيذاء نفسها فهي تربح في هذا الحصار، في الواقع التقييد ذو مصداقية 

 .ختراق السوقإمؤسسة الجديدة من ا ما يمنع الذوحدة في حالة الدخول وه

                                                             
1  Dennis W. Calton. Jeffrey M. Perloff  Économie industrielle  op. cit  ( p.434) 
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 ديناميكية: ةالسعر الحد مقارب  .1.2.1.2
على عتماد إلبا المؤسسة تعمل على تثبيت السعر أو الكمية خالل فترات عديدة لتقليل أو منع الدخول

يمكن أن تكون على سبيل المثال مؤسسة كبيرة مهيمنة، تطبيق سعر ، سعر الحد الديناميكية ةإستراتيجي
جل القااء على المنافسة الهامشية التي تتكون من المؤسسات الصغيرة تأخذ األسعار، في حين أحد من 

هي غير متأكدة من فعل فلقصير أن المؤسسة المهيمنة تكون قادرة على تطبيق أسعار مرتفعة في المدى ا
أسعار السوق،  الذي يعمل على تخفيضفع جدا يقصي المنافسين الهامشيين، و ، سعر مرت، في الواقعذلك

دخول وهنا تكون جل منع الأ، المؤسسة القائمة تعمل على تطبيق أسعار منخفاة من لكن من جهة أخرى
جه المؤسسة المهيمنة توا ،لمدى القصير كما في المدى الطويل، لذلكفي ا ،األرباح قليلة اإلرتفاع جدا

نخفااها في إو  رتفاع األرباح في المدى القصيرت الجديدة و يجب إجراء تحكيم بين إخطر المؤسسا
 تكون أن رجحمال منالمدى الطويل بفعل منافسة المؤسسات الجديدة، تكاليف الدخول إلى سوق جديدة 

ي انت ترغب ف، إذا كسيخ نفسها بسرعة على سبيل المثالبالنسبة للمؤسسة التي تبحث عن تر  مرتفعة
أو أنها مجبرة على دفع  الوقت الكافي لجمع األوامر، فقد ال تجد أشهر بدال من سنة 1اإلنتاج في 

      لة لمعداتها الجديدة أو أنها ال تمتلك ما يكفي من الوقت من أجل إجراء تجربة كام ساعات إاافية
المؤسسة القائمة ليس لديها منفعة في ، ولذلك، حجم األرباح ىرعة الدخول تتوقف عل، سأو منتجاتها

عتبارها إذا إالمنبثق من الطلب الحالي ألنه يجب أن تأخذ في  باإليراد الحدي المساواة بين تكلفتها الحدية
عتبار سيجعل واع حد لجديدة تخترق بسرعة السوق هذا اإلكانت أسعارها المطبقة عالية، المؤسسة ا

 .أدنى للسعر أمر قليل األهمية

من مقياس وصول المؤسسات  سسة المهيمنة من مصلحتها تحديد سعر مرتفع في البداية وهذا ما يحدالمؤ 
يزيد من معدل الدخول، المؤسسة القائمة تولي للميزة أهمية و فائدة في  السعر المرتفع الجديدة، في الواقع 

   .1الحاار و الذي يعطي فائدة مستقبلية )بشرط أن يكون معدل الفائدة موجب(

ترى على العموم أن حصتها في السوق تتقلص مع  ةالمهيمنهذه السياسة السعرية تبين أن المؤسسة 
 .مرور الوقت

 

                                                             
1   Dennis W. Calton. Jeffrey M. Perloff  Économie industrielle  op. cit (p.434) 
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 :التفرقة السعرية  .1.6.3

 مفهوم التفرقة السعرية: .1.2.2.2
فعال ال يمكنها مطلقا إخفاء سياستها السعرية، وال يمكنها إال  ةق تنافسياالمؤسسات الموجودة في أسو  

قل اسات سعرية أن معظم األسواق ليست تنافسية والمؤسسات تمارس سيإالخاوع لهذا السعر ومع ذلك ف
ختيار سعر موحد فغالبا ما تكون لها سياسة سعرية غير إبدال من تعظيم أرباحها من خالل  ،شفافية كذلك

  .المشتراتيرون األسعار حسب الكميات ة لنفس السلعة أو المنتوج  أو يغعون أسعار مختلفموحدة فهم يدف
أسعار مختلفة  فرضمن بدائل السياسة السعرية والغير الموحدة أين المؤسسة ت ةواحد التفرقة السعرية هي

كل الفروق المالحظة في األسعار ال تفسر بالارورة بالتفرقة أو السياسات السعرية األخرى  ،لنفس السلعة
ختالف النوعية أو تكلفة توريد المنتجات لمختلف إختالفات في األسعار ناتج عن إلالغير خطية بعض ا

  .1المستهلكين

 سياسة سعرية غير متماثلة : 
فسه لجميع ، سعر الوحدة هو نمن خالله القلة الذي نقوم بتحليلحتكار إ حتكار وإلفي نماذج المنافسة، ا

التفرقة السعرية هي واحدة من  .ن العديد من المؤسسات تختار سعر غير موحدالمستهلكين، ومع ذلك فإ
من على سبيل المثال تقدم  المجالتالكثير من  .ستخداماإل ةشائع يالسعرية الغير موحدة وهالسياسات 

    ة للعسكريينالمؤسسات للطالب بأسعار منخفاة و تقديم تخفياات في قاعات السينما بالنسب طرف
 . تغليف المنتجات الجديدة غالبا ما تتامن نشرة خصم و التي تقدم تخفيااو العاطلين عن العمل

غير موحدة أخرى ذات أسعار سياسات و التفرقة السعرية عالج  مطلبالويتناول هذا  للمستهلكين المقبلين
 :  2مشابهة لألربع حاالت التالية

مؤسسة تقوم بدفع مبلغ ثابت )الجزء األول ( تمنح المستهلك الحق لشراء وحدات ين أالتسعير في جز     1
 أخرى بسعر محدد ) الجزء الثاني( لذلك تقوم األندية أحيانا بفرض دفع مبلغ ثابت مقابل العاوية  

حيث التخفيض في حالة شراء  المشتراتلف السعر حسب الكمية يخت خصم على أساس الكمية:    2
لكترونيات في الواليات المتحدة األمريكية إلكمية كبيرة عام جدا و كذلك الحال بالنسبة لمؤسسة صناعة ا

   .و هكذا يث تعد الوحدة األولى أكثر تكلفةوالذي هو بمقاييس متزايدة ح

                                                             

1    Jean-Marie Chevalier   L'Économie industrielle des stratégies d'entreprises op . cit  (p216) 
2    Jean Tirole. 1988: The theory of Industrial   organization . The MIT Press (p133) 

http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Jean-Marie%20Chevalier
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ن كان سيشتري آخر في هذه الحالة أل يمكن أن يشتري منتوج إذاالمستهلك ال  :المبيعات المرتبطة    3
معدات بشرط أن تبيع معها أياا خدمات التصليح و قطع الغيار الالزمة ال المؤسسة تبيع السلعة و

أو آالت  ض اللوازم الخاصةعلإلصالح  و كمثال على ذلك أن تبيع مؤسسة آلة نسخ مع شرط شراء ب
  .هذه الحاالت مستنبطة معها بعض األفالم ي يمكن أن تباعالتصوير الت

     ختيار منتوجات بمواصفات مختلفة بأسعار متماثلةإالمؤسسة تعرض للمستهلك  التفرقة الكمية:   4
، ومع ذلك فالمبدأ العام هو الفصل بين المستهلكين ال يعكس تماما الفرق في النوعية الذي أو مختلفة و

الجودة بأسعار مرتفعة وتقديم المنتجات األقل جودة بأقل سعر من من خالل تقديم منتجات عالية 
ختيار نطاق المنتجات المصنعة من طرف المحتكر يعتبر مشكل مرتبط بالتفرقة إعالية الجودة،  تالمنتجا

ر ، أياا قد تختلف األسعامكن تفسيرها كلها على أنها تفرقةالمجودة في األسعار ال يختالفات السعرية اإل
 .هلك إلى آخر ألسباب أخرىمن مست

قل، أ قل وبذلك ستكون بثمنأعلى سبيل المثال بعض الطلبات تتجاوز كميات كبيرة وتتحمل تكلفة عالج 
وفي ما يلي سنقوم بتحليل األسباب لكل مؤسسة تملك قوة سوقية قد تكون لها مصلحة في تطبيق أسعار 

   .1غير موحدة

 :عوامل وشروط التفرقة السعرية .1.2.2.1
كن أن تطبق إال في ظل جل زيادة أرباحها، لكن تفرقة األسعار ال يمأالمؤسسة تطبق التفرقة السعرية من 

منخفاة فكلما كانت مرونة الطلب  األسواقومن بين هذه الشروط مرونة الطلب لهذه ، شروط معينة
ايح ذلك من ونستطيع تو الكميات المعرواة بقليل  بتخفيضو ذلك  أسعارهافع المؤسسة من ر  تمكنت

  :خالل الشكل التالي

 

 

 

 

 

                                                             
1   Jean-Marie Chevalier   L'Économie industrielle des stratégies d'entreprises. op. cit (p217) 
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Dennis W. Calton. Jeffrey M. Perloff  Économie industrielle  op . cit   ( p.495): المصدر   

http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Jean-Marie%20Chevalier
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Jean-Marie%20Chevalier
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لهذه  ةتزيد من األرباح و تحليل الشروط الالزم ن أن نفسر لماذا التفرقة السعريةيتعين علينا نحن إذ
  .1النتيجة

 :األرباح المرتبطة بالتفرقة السعرية زيادة .1.2.2.1.2

المستهلكين الذين ياعون قيمة أعلى  بح ألنها تتيح دفع المزيد من طرفالتفرقة السعرية هي مصدر ر 
حتكار إل. العودة إلى حالة االتفرقةالميزات المحصل عليها من جل واع توايح أللمنتوج من غيرهم من 

المحتكر يختار السعر الذي يقابل تساوي التكلفة الحدية  ،التي يتم فيها دفع سعر موحد لكافة المستهلكين
  .2الحديو اإليراد 

ثرين متعاكسين أوالنتيجة  ،عن بيع وحدة إاافية في اإليراد الناتجالزيادة الناجمة  هو هذا اإليراد الحدي
نخفاض إجمالي اإليرادات الناجمة إوالثاني هو  ،إاافيةاألول زيادة الناتج اإلجمالي المتعلق ببيع وحدات 

إذن  كان المحتكر ال يستطيع تخفيض سعر الوحدة اإلاافية إذا.  ∆ƍ أو  ∆السعر  نخفاضإعن 
من  السابقةعلى نفس الربح  يتحصل يبقى لكنه  ،يتحصل على ربح منخفض من خالل بيع وحدة إاافية

  .خالل الوحدات األخرى

تعبر على وسيلة لتقليل  أنكبر، كل أساليب التفرقة السعرية يمكن أالتفرقة السعرية تسمح بإعطاء ربح 
  .الحدي دلإليرااألثر الثاني للمنتج بزيادة المبيعات 

 :شروط التفرقة السعرية .1.2.2.1.1

بذلك في الواقع  سعرية تكون غير قادرة على القيامكل المؤسسات التي ترغب في ممارسة التفرقة ال 
  :3التفرقة السعرية ال يمكن أن تنجح إال بثالثة شروط أساسية

يكون للمؤسسة قوة سوقية )القدرة على تحديد سعر أعلى من التكلفة الحدية ( في الحالة  أنيجب  .6
 .تنافسي لجميع المستهلكين رالعكسية يجب الدفع بسع

كما  ،تجاه كل وحدة -معرفة دقيقة  - مستهلك دفعهللتعرف كل ما يمكن  أنالمؤسسة يجب  .1
نه يكون على إمن ناحية أخرى فعلى دفع سعر أعلى، المستهلكين القادرين  ةتكون لها قدرة معرف أنيجب 

                                                             
 

1.   Dennis W. Calton. Jeffrey M. Perloff  Économie industrielle  op . cit  (p 484.) 

2. Idem (p486)   3.  Idem (p 482) 
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للمؤسسة نظريا أن تقوم بتحديد أسعار مختلفة لكل  يمكن .الطلب لكل مستهلك متناقص العموم منحنى
وحدات نقدية  9وحدات نقدية للوحدة األولى و  60 :يحصل المستهلك على سبيل المثال أنوحدة على 

 .لثانية
قل من قبل أالمؤسسة تكون قادرة على منع أو الحد من إعادة بيع الوحدات المكتسبة بأسعار  .3

ولة لبيع المزيد لبعض المستهلكين يكون خطر في دورة اسية  كل محبعض المستهلكين، في الحالة العك
. ام الفرصة إلعادة البيعغتنإلالمنتوج بأسعار قليلة و الذين يذهبون  اشترو إقصيرة بالنسبة للزبائن الذين 

 البيع.ن تنجح إال إذا تم الحد من إعادة أنه ال يمكن إمهما كان شكل التفرقة ف نهإالمقابل ففي 
  البيع:إعادة  .1.2.2.1.2

فاة قد يحاول إعادة ، المستهلك الذي يشتري بأسعار جد منخإذا كانت مؤسسة تطبق التفرقة السعرية
تعرض تخفياات  إذا كانت المؤسسةو بالمثل  ،حتكارإوبالتالي تقويض أساس محاولة  البيع مباشرة.

كتساب إل، يجب التأكد من أن التخفيض ليس كبير بما يكفي لتشجيع بعض الزبائن لشراء كميات كبيرة
 أويد من العوامل التي تجعل ذلك صعب ولكن هناك العد كميات كبيرة لمجرد إعادة البيع المنتج بالتجزئة،

 .مستحيل
 : 1نوعية إعادة البيع بالتفصيل 
الخدمات: الكثير من الخدمات ال يمكن إعادة بيعها على سبيل المثال إذا كان طبيب أسنان يفرض  –أ 

ال بون آخر ذلك الذي يدفع ثمن منخفض دفع سعر مرتفع من طرف زبون وسعر منخفض من طرف ز 
السعرية يق إستراتيجية التفرقة بلك الذي يدفع سعر أعلى هذه الميزة تجعل تطذالمكان ل يعرض أنيمكن 

  .في قطاع الخدمات أسهل منها في القطاع الصناعي

الامانات: المنتج قد يرفض إذا كان الامان المطبق على سلع متداولة بين األيدي على سبيل  –ب 
يحدث عدم تطبيق الامان إال على المشتري األول، والذي يفرض دفع تكلفة إاافية على  ،المثال

            .المشتري التالي

 أنقد يستخدم منتوج في سلعته بحيث ال يمكن  :ستخداماتض اإلعستجابة السلعة الغير الئقة لبإ -ج 
الكحول  أنكدواء نفرض  ستخدامها كمشروب وإتخدم إال غرض واحد، على سبيل المثال الكحول يمكن 

                                                             
1.   Dennis W. Calton. Jeffrey M. Perloff  Économie industrielle  op . cit  ( p 486) 
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وقد يستجيب كذلك للدواء  في هذه الحالة  مرتفع للشرب وسعر تنتج من طرف محتكر والذي يود تطبيق 
غير صالح للشرب ) وذلك بإاافة المواد التي تغير من التكوين الداخلي للمنتج ( في هذه الحالة  كدواء و

بالذات الطريقة المستخدمة لمنع إعادة البيع لن تنجح إذا مستهلك الدواء قبل دفع سعر أعلى بالنسبة 
  .مشروبات كدواءريد منع إعادة بيع اليلمستهلكي المشروبات وبالنسبة للمنتج 

حمل تكلفة المنتج سيباع بسعر يجعل المستهلك ال يستطيع من خالله تتكاليف المعامالت:  – د
، نفرض على سبيل المثال أن بعض المستهلكين قد تلقوا كوبونات عن طريق المعامالت إلعادة بيعه

بالبحث على مستهلكين ال يملكون كوبونات ويرغبون في شراء السلعة  ةالبريد، تكاليف المعامالت المتعلق
ن أصحاب الكوبونات يبحثون عن إعادة بيع السلعة، في العديد من األسواق تكاليف ألبأسعار مرتفعة 

 ةبإعادالبحث، وغيرها من تكاليف العامالت األخرى، مرتفعة جدا بالنسبة للذين سيقومون  التخزين و
 .لرسوم الجمركية و تكاليف النقل يمثالن تكاليف المعامالتاكذلك البيع، 

قد تدرج في عقد الشراء بند يحظر إعادة البيع، على سبيل المثال، في  المؤسسةشروط العقد:  -ه
الواليات المتحدة األمريكية الكثير من الجامعات والكليات يرغبون في الحصول على تخفياات للطالب 
والمدرسين الذين يرغبون في شراء أجهزة كمبيوتر لكن يجب على المشتري إمااء عقد التزام بعدم إعادة 

   .ن هذه الشروط ال معنى لها إذا كان القانون ال يمنع ذلكإز الكمبيوتر، ومع ذلك فبيع جها

التي  لمؤسساتقل لأالبيع بأسعار  وتريدابان األلمنيوم قمؤسسة تنتج  أنالتكامل العمودي: نفرض  -و
مختلفين فهناك إذا كانت تطبق سعرين  ،ستخدامها في صنع مكونات الطائراتإتنتج األسالك و التي يتم 

تنتج أن لمنع حدوث ذلك يجب  ،األسالك بإعادة بيع األلمنيوم لمنتجي الطائراتنظرة خطيرة لمنتجي 
، إذا ة اإلنتاجية يقال متكاملة عمودياالتي تسيطر على عدة مراحل من العملي المؤسسة، بنفسها الخيوط

ار منخفاة ألسالك وأسعار مرتفعة تطبق أسع أنكانت شركات األلمنيوم متكاملة عموديا فإنها يمكن 
، أوال هناك عاملين يمنعان إعادة البيع ،طائرات دون الخوف من إعادة البيع، في الواقعلمكونات ال

المحتكر يراقب سياسة األسعار لتقسيم أسالك األلمنيوم وال يسمح إذن بإعادة البيع، ثانيا تكلفة األلمنيوم 
، هذه الطريقة لمنع منتجي الطائرات يشترون القابان ،قابان أعلى من األلمنيوم في شكل كسلكمثال 

  .ستخدامات أخرىبجعل بعض السلع إلإعادة البيع 
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تسن قوانين تسمح للمؤسسات الصناعية المتنافسة للعمل  أنالتدخل الحكومي: كما يمكن للحكومة  -ي 
هذه ، البرتقال المجنية من الفاكهةجل منع إعادة البيع، في الواليات المتحدة، كميات أبشكل جماعي من 

مجموعة من الدول تمنع التفرقة السعرية في المنتجات  أن) مع  جل صناعة العصيرأالمجنية من 
على اآلن و سنركز  .تراقب وتمنع إعادة بيع منتجاتها أنيمكن  تالمؤسسا أنالفالحية (، نفرض 
 .تفرقة السعريةمجموعة مختلفة من ال

  :التفرقة السعريةأنوع   .1.2.2.2
التفرقة السعرية التامة أو من المستوى األول حيث  منهاجل التفرقة باألسعار و أهناك طرق عديدة من  

ستعداد لدفعه مقابل إعلى ن المستهلكو  يكونالسعر الذي  في) بمعنى التفرقة المستهلكين  جميع يشمل
دفع ال تمجموعات  إلىن المستهلكو  ينقسملتفرقة السعرية من الدرجة الثالثة حيث اأياا هناك السلعة ( و 

التفرقة السعرية من الدرجة الثانية حيث سعر الوحدة يعتمد على  ،نفس السعر للوحدة من نفس المنتوج
 فائضتناسب التفرقة مع  المؤسسة، في التفرقة من الدرجة الثانية و الثالثة المشترات عدد الوحدات

 .1المستهلك

 التفرقة الكاملة: 
 ،ككبر قدر ممكن من فائض المستهلأعلى  ءستيالالهدف الكامل من أساليب التفرقة السعرية هو اإل 

دفع  كار والذي يكون بمقدور كل مستهلكحتإلالتفرقة الكاملة أو التفرقة من الدرجة األولى يقابل حالة ا
 .السعر األعلى الذي يكون مستعدا لدفعه

 التفرقة الغير كاملة: 

ال  هستعداد لدفعإعلى  ومعلومات كافية لتحديد كل عميل وتحديد الثمن الذي ه لمؤسسةلتكون ال عندما 
لكن  فائض المستهلك على ءستيالإلوتمكنها من االدرجة األولى  من يةسعر تقوم بعملية التفرقة اليمكن أن 

  .تطبيق التفرقة الغير كاملةجل أالمؤسسة بحوزتها ما يكفي من معلومات من 

 

 

 

                                                             
1   Dennis W. Calton. Jeffrey M. Perloff : Économie industrielle  op . cit ( p 489) 
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 السلم قتصادياتإ إستراتيجية .1.1

 التقليدي التحليل. التكاليف و اإلنتاج حجم و المؤسسة بحجم تتصل السلم قتصادياتإ من الظاهرة هذه
 التخصص أو التقسيم و التجزئة سلم:ال عائدات لتفسير نمو رئيسيين سببين إلى يشير السلم تصادياتقإل
 .العمل في

  :قتصاديات السلمإمفهوم  .1.1.2
 اتيقتصادلإل الدقيق التقني اإلطار تجاوزن كنا إذا و السلم، قتصادياتإ من المفهوم إن ،األمر واقع في 

 من قدر بأكبر نشاطها تمارس أن جلأ من لمؤسسةا افرظتت التي العوامل تعدد إلى يشير الكبير، الحجم
 جهة، فمن. والمصنع المؤسسة، المنتج :مستويات ثالثة على تحدث أن يمكن السلم قتصادياتإ .الكفاءة
. المستخدمة العوامل نسب في تغيير حدوث ،ةثاني جهة منو   المستخدمة، العوامل و الكمية في التغيير

 التكامل درجة و التركيز، درجة ) الصناعي الهيكل تفسير على يساعد السلم قتصادياتإ مفهوم و
 .1أنشطتها تنظيم في المؤسسات ستراتيجياتإ و(  دخول أمام والحواجز ، العمودي

 :قتصاديات السلمإ مبدأ .1.1.1
. كمياته زيادة عند اإلنتاج تكاليف متوسط نخفاضإ يعكس الكبير الحجم ذات السلم قتصادياتإ وجود
 بالنسبة الكفاءة في مكاسب إلى تؤدي معينة صناعة في اإلنتاج عوامل كمية أن يعتقد نهأ حيث

 السلمية العائدات: 2 المدخالت كمية من المنتجة للسلع نسبيا أسرع الزيادات، من اإلنتاج  (Q)للكميات
 زيادة نسبة بنفس يزداد (Q) الكمية من اإلنتاج وعندما .السلم قتصادياتإ في أنفسنا نجد حيث تزداد

 قل منأبنسبة  اإلنتاج من (Q) الكمية تتزايد عندما أخيرا، و ،السلمية ثابتة العائدات ،اإلنتاج عوامل
 .السالبة السلم قتصادياتإ وجود في ونحن التناقص، في آخذ السلمية اتالعائد: اإلنتاج عوامل

 قتصادياتإ ومقارنة اإلنتاج وظيفة خالل من يحدث الذي و السلمية العائدات زيادة مدى نميز أن علينا
 المفهومين بين العالقة يحدد  picard(6550) ،الطويل المدى على التكلفة متوسط منحنى بمستوى السلم

 حجم زيادة أي أن المدخالت من معينة نسبةب يتعلق جزء ،السلم اتيقتصادإل التقليدية التشكيالتمجموعة 
 إلى تؤديالتي  اإلنتاج عوامل نسبة زيادةب يتعلق آخر وجزء ،التكلفة متوسط تقليل إلى يؤدي المخرجات

                                                             

1   Francis Bidault 1989 : Le champ stratégique de l'entreprise. Economica  (p 63) 

2   Yves Morvan : Fondements D'économie Industrielle op . cit ( p p p 222. 224. 226  )   

http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Francis%20Bidault
javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'yves+morvan')
javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'fondements+d/'economie+industrielle+-+2',37,'e8me+',37,'e9dition+1991')
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 نوعي تغيير إلى تؤدي أن أياا يمكن السلم قتصادياتإ ولكن. ذلك من أعلى بنسب خرجاتمال زيادة
 .(العمالة/ المال رأس  إحالل) العوامل من نسب في تغيير حدوث يعني وهذا

هما العمل و  اإلنتاجن عناصر أ فتراضإوذلك على          ةبالعالق اإلنتاجحيث تكتب دالة 
  :بمجموع مرونة هذه العناصر حيثقتصاديات السلم مرتبطة إو س المال أر 

 قتصاديات السلم السالبة(إ) متناقصة α                   CMذا إنحصل على عائد سلمي متزايد 

 قتصاديات السلم(إ) متزايدة α      CMذا إنحصل على عائد سلمي متناقص 

   ( األمثلالحجم ) ثابتة α                     CMذا إنحصل على عائد سلمي ثابت 
 

  التكلفة الوحدوية                                                                                               

                                                                                  CM    CT/Q =  

 

 

                                            

                                      Q                    TMO                             0     

                                                                                  Yves Morvan : Fondements D'économie Industrielle op . cit P 223   المصدر:            

 الحجم على الحصول عن تبحث التي و الرائدة المؤسسات طرف من السلم قتصادياتإ تحقيق إمكانية
 على مواح وهو األمثل الحجم هذا ،تكاليفها منعنده  المؤسسة تقلل الذي المستوى يمثل والذي األمثل،
 الدنيا النقطة حد إلى نهأ الحظ و « U» منحنى وجود حالة في و ،الطويل للمدى التكاليف منحنى

 التي و المعطاة النقطة غاية إلى اإلنتاج يزيد كما، الوحدة تكلفة نخفاضإ إلى تؤدي السلم اتيقتصادإ
 تكلفة أن تعني التي و السالبة السلم قتصادياتإ تأتي النقطة، هذه بعد و للمؤسسة األمثل الحجم تبين

 .األدنى الحد فوق ترتفع الوحدة

 أن نفال ونحن المواجهة في سببا شكلي ما كثيرا ةالوحدوي التكاليف منحنى « U » الشكل هذا ولكن
 منحنى على المثالية منطقةال تحديد. األمثل الحجم من بدال (TMO) األمثل األدنى حجمال عن نتحدث
 أفال عن تبحث سوف مؤسسة كل نإف لذلك ،الصناعة حسب يختلف ذلك أن يبين ةويالوحد فيالتكل

:إقتصاديات السلم (06)الشكل   

قتصاديات السلم السالبةإ  

 

قتصاديات السلمإ  

CM التكلفة المتوسطة: 

Qالكميات : 

TMO اإلنتاج األمثل : 

javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'yves+morvan')
javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'fondements+d/'economie+industrielle+-+2',37,'e8me+',37,'e9dition+1991')
javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'fondements+d/'economie+industrielle+-+2',37,'e8me+',37,'e9dition+1991')


55 
 

 (METS) " التقنية الكفاءة من األدنى الحد " مفهوم إلى يؤدي مما بها، خاصة إنتاج خطة
1
.        

 ثبات يعكس مما "،فعالةال سقف" وهناك السلم، قتصادياتإب تتميز التي الصناعات في األحيان، أغلب في
 .تكلفة منحنى في رتفاعإ أوال يستمر حجم، أقل أو أكثر منطقة في الوحدة تكلفة متوسط

  :التعلمقتصاديات إ و الحجم وفورات .1.1.2
 انمإ ،السلم قتصادياتإ وجود إلى فقط لإلنتاج الوحدوية التكلفة نخفاضإ منهجية رجعت ال أن أياا ينبغي
 النظر بغض ذلك و بها المرتبطة العمل ةءكفا و المتكررة بالمهام متصلة هي و التعلم قتصادياتإ يوجد
 في التطورات عن تعبر الحجم قتصادياتإ نأل الزمن، عبر رظهت عوامل بسبب الكميات يادةز  عن

 قتصادياتإ و التعلم قتصادياتإ أثار بين التمييز يصعب الواقع فيفإنه  ،اإلنتاجية الوظيفة نفس تكاليف
 أثار من تعزز التعلم قتصادياتإ أثار إن القول ويمكننا ،اإلنتاج بحجم مرتبط كالهما نأل السلم

 .التركيز نحو بالتوجه ذلك و التقنية السلم قتصادياتإ

 :السلم قتصادياتإ تحديد .1.1.2
  :مستويات 3 على موجودة السلم تصادياتقإ تكون أن يمكن

 قتصادياتاإل .المنتوج هذا إنتاج بسلم متعلق(  محدد منتج قتصادياتإ)  المنتوج مستوى على
 قد والتي ) المصنع بحجم تتعلق هي و(  محددة بنية ذات اقتصاديات)  اإلنتاج بمصنع المتخصصة

 الحالة في التصنيع، مواقع من العديد بإنتاج المتعلقة قتصادياتإلا .( المنتجات من العديد صناعة تشمل
 من عدد زيادة و يكون التفايل في(  األمثل الحد)  حالة إلى وصلت قد المؤسسة تكون األخيرة

 .القائمة المؤسسات توسيع من بدال المؤسسات

 :السلم قتصادياتإ طبيعة .1.1.2
 أخرى مصادر بين الخلط يجب ال و دمجها يمكن التي و قتصاديات السلمإ من المصادر من العديد هناك

 عناصر من عدد ستيعابإ أو ثابتة تكاليف وجود عن الناتجة السلم قتصادياتإ أسس ،التكاليف لتخفيض

                                                             

1  Yves Morvan : Fondements D'économie Industrielle op. cit (p 224 )    
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 التصنيفات من مزيج نع جتانو ال هنا المقترح التصنيف الثابتة، التكاليف(   المعدات و القاعدية البنى) 
 .1األنجلوسكسونية و الفرنسيةالمدارس  هاتقترحإ التي

                                  :التخصص مبدأ أو العمل تقسيم  .1.1.2.2
  تقسيملا في المتمثلة و  Adam Smith قبل من توفيرها تم  السلم عوائد نمو يشرح الذي األول المبرر
 داخل المهام في التخصصات من المزيد عابو  السماح مهمة، جد السلم قتصادياتإ للعمل، التقني

 العمل كمية في زيادة»   عن تحدث Adam Smith و السلم قتصادياتإ من االستفادة و المؤسسة
   مختلفة ظروف ثالث بسبب لكذو  العمل، متقسي نتيجة و ،اإلنتاج على القادرة العاملة اليد عدد بنفس
  أخرى إلى عاملة يد من التبديل في ةعاد الاائع الوقت توفير ثانيا عامل، لكل الفردية المهارات زيادة أوال
 بمهام بالقيام للفرد تسمح و العمل، وتسهل تختصر التي اآلالت من كبير عدد ختراعإ ،أخيرا و ثالثا
 .2«أكثر

 :التجزئة قابلية .1.1.2.1
 تجزئة قابلية و ،تجزئتها قابلية خصائص و الحديثة اإلنتاجية العمليات عن أساسا ناتجة السلم قتصادياتإ
  مجموع التحديد، وجه على الطويل المدى تحليل في الثابتة التكاليف ظهور إلى يؤدي المال سأر 

 شكلب يتطور اآلالت عدد_ صحيح عدد تساوي بالارورة هي المؤسسة لدى المتوفرة اآلالت و المعدات
 قتصادياتإ تحاليل ،اإلنتاج وظيفة بواسطة ةمحدود الثابت المال رأس ستخدامإ إلى الحاجة نأل _ منفصل
 من التقليل»  أشياء تأثير تحت متعددة مبادئ بمساعدة للتجزئة قابلة غير اإلنتاج عوامل حالة في السلم

 .3« ستثناءإ دون التجزئة قابلية عوامل كل تماما يستخدم الذي هو المتوسطة التكاليف اإلنتاج مستوى
 المال سأر  توظيف إمكانية من مستمرة حالة في موجدة المؤسسة نأ تعني المال لرأس التجزئة قابلية عدم
 .ستخدامهإ إمكانية معد من حالة أو

 :ةالهندسي العالقات .1.1.2.2
 في األساسي المصدر تعتبر التي و، المصانع لبناء الالزمة المال رأس تكاليف عتباراإل في أخذنا إذا

 بصفة و المواد، بكميات المرتبطة الهندسية العالقات من مجموعة عمل من تأتي هي و ،المال رأس خلق

                                                             

1 Jean-Marie Chevalier: L'Économie industrielle des stratégies d'entreprises op. cit (pp664 

.115) 

2.   Dennis W. Calton. Jeffrey M. Perloff  Économie industrielle  op. cit  ( p 116) 

3. Idem (p 117) 
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 السلم قتصادياتإ المعدات، لهذه إنتاجية قدرة و معدات من لإلنتاج توفرها زمالال اإلنتاج عوامل عامة
 هذه قدرةحسب  ألخرى يفةظو  من تفاوتت يوه ،تموقعال أو لبناءل الالزم العمل تكاليف عند تحدث
 أحجام أو منطقة خارج الصناعية العمليات تدعم التي الشاملة المعامالت مبدأ يستحار ، واألخيرة
  .كبيرة بكميات تكون التي و اإلنتاج من الواحدة للوحدة يمكن ما قلأالتي تكون  التكلفة

 :الثابتة التكاليف .1.1.2.2
 من كبرأ عدد على توزيعه يمكن بحيث، السلم قتصادياتإ مصادر من مصدر يعتبر اإلنتاج حجم

 بنى تتطلب وهي المال رأس كثيفة الصناعات في خاصة بصفة صحيح يعتبر وهذا ،اإلنتاجية الوحدات
 .1( الشبكية الصناعات)  ثقيلة معدات و تحتية

   المنتج لمواصفات الحالية بالواعية تكاليف الثابتة، التكاليف من نوعان هناك التصنيع، مستوى وعلى
 اإلنتاج، لسلسلة الكلي الحجم هو يهم ما األولى، الحالة في المنتج، تصنيع بواعية متعلقةال التكاليف و

    اإلنتاج سلسلة طول عبر اإلنتاج ستمراريةإ ةارور  الثانية، الحالة في الزمن، مرور مع نتشرتإ والتي
  .اإلنتاجية العملية لتحديث الالزم التعديل عقب ةمباشر  تاجناإل يبدأ أين قصرأ وقت في و

  :يلغالتش بتكاليف المتعلقة قتصادياتإلا .1.1.2.2
 قتصادياتإ خلقت أن يمكن لإلنتاج ةالالزم المواد و األولية وادمبال التزويد التشغيل، ليفاتك مستوى على

 نتيجة تنخفض قد إنتاجية وحدة إنتاج في المستخدمة األولية المواد من كبيرة كميات نإف وبالتالي، الحجم
 أين الصناعية الحاالت في المستخدمة التكنولوجية الخصائص وتعرض ،لإلنتاج الجيد التنظيم ةيلعمل
 السلم قتصادياتإ تكون و(  المحركات إنتاج أو السيارات إنتاج مثل) متسلسلة اإلنتاجية العملية تكون
 اإلنتاجية العملية في المتقدمة االتكنولوجي إدخالو عند  اإلنتاجية العملية في األمثل التنظيم عند مجدية
 عن الناتجة تلك و التقني التقدم عن الناتجة التكاليف تخفيض يبن ةالدقيق التفرقة الصعب من نهأ ويتاح

  .السلم قتصادياتإ

  يعمل مصنع الواقع، في حتياطات،إلا تراكم قتصادياتإ عن الناتجة المصنع حجم بنمو متعلقة أخرى فائدة
 القدرة زيادة حتياطاتإلا تراكم تمثل التي و الصيانة، فيظمو  كذلك مستبدلة غيار قطع و مساعدة التآب

 .اإلنتاج من كبيرة كمية على حتياطاتإلا هذه تكاليف تقسيم يسمح( جديدة آالت) اإلنتاجية

                                                             

1   Jean-Marie Chevalier: L'Économie industrielle des stratégies d'entreprises op . cit  (pp666) 
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 :المؤسسة حجم .1.1.2.2
  مثل األخرى التنظيمية المهام عتبارإلا بعين نأخذ أن علينا يجب المؤسسة، مستوى إلى التطرق عند
 السلم قتصادياتإ مصادر تظهر األنشطة هذه من كل البشرية الموارد تسيير ،المالي التسيير ،قيالتسو 

 تزيد ال العامة النفقات لكتل  النشاط حجم و التكاليف بين التناسب عدم عناصر أن يعني هذا، الممكنة
 ما غالبا نهأ»  عامة بطريقة (D. Soulié 1992 )  الحظ قد و ،األخرى اإلنتاج عوامل نسبة بنفس
 .1»  العتبة ثارآ و التخصص التجزئة، قابلية بسبب اإلدارة كفاءة تحسين و التكاليف تخفيض يكون

 المتاجرة، التسويق، التطور، و البحث السلم، قتصادياتإ إلى تؤدي أن يمكن األعمال من مجموعة وهناك
ها عند تمت التي العتبة هي و الحرجة الكتلة إلى الوصول إلى تسعى التي المؤسسات أن ونالحظ المالية،

 سلوك على لتأثير اإلشهار من معين مستوى إلى الوصول الاروري من يبدو كذلك بكفاءة المهام هذه
 .المستهلكين

 من لها يسمح وهو إنتاجها معدات حجم زيادة من المؤسسة تمكن ألنها المالية أو النقدية قتصادياتاإل
 وجود فكرة يثير (  Rossو Scherer) (Glais 1990 6551) قلأ مالية بتكاليف مستلزماتها قتناءإ

 .مال من حرجة كتلة

 الدولة الموردين)  المصالح أصحاب مع المفاواة على القدرة يعطيها المؤسسة حجم زيادة عامة وبصفة
 العوامل من العديد ناكه بالمقابل حقيقية، سوقية قوة إلى التحول من يمكنها ما اذه و(  لخإ..... البنوك
  المؤسسة. حجم نمو من تحد التي

 

 

 

 

 

 

                                                             

1  Jean-Marie Chevalier: L'Économie industrielle des stratégies d'entreprises op . cit  (pp667) 
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 تمييز المنتجات  إستراتيجية .1.2

 :السلع المتجانسة .1.2.2
تم  إذا، المستهلكين قبل من تامة كذلك وبمعنى الكلمة بدائل وتعتبر مماثلة خصائص لها المتجانسة السلع

 سعرها منخفض، ثم يكون السلعة التي يفالون ن المستهلكينإمختلفة، ف بأسعارتقديم سلعتين متجانستين 
  يواح نموذج ن السلع،هذا النوع م مثل مع السوق في متطرف شكل المنافسة تأخذ أننه من السهل إ

Bertrand  مطابق يكون التوازن سعرالسوق  لهيكل القلة حتكارإ وجود من نه بالرغمأ للمنافسة السعرية 
 للهروب من هذه المنافسة،اإلنتاج، و  تكلفة من متوسط األدنى الحد، والذي يمثل ألسعار التوازن التنافسية

 يكون سوف نفسه المنتوج ،على سبيل المثال ،قلأببدائل  ولكن متشابهة منتجات ميتقد للمؤسسات يمكن
 بها معترف تجارية يقدم عالمة األول المتجر أن إذ، ينمتجرين متجاور  في مختلف بأسعار معروض

 الحالة، هذه فيالواقع، و  في لكن ليس بعالمة تجارية رسمية، المنتج نفس يقدم الثاني أن حين في رسميا
 .1المنتج صورة إغراء من ستفادةإلا أجل من المزيد لدفع ستعدادإ على الزبائن بعض يكون

مختلفة  أسعارتعطي  أنتجانسا، يمكن للمؤسسات  من المتجرين هما أكثر كل في ن االمعروا نالمنتجا
 األسعار من نطاق واسع إعطاء .الزبائن تجزئةبرف عي هو ما و تفقد زبائنها أندون  متجانسة لمنتجات

 .للمؤسسات بالنسبة كبرأربح  هامش للحصول على

 :التمييز  أنواع .1.2.1
 األفقي التمييز هنا عن نتكلم نحنو  ،ييزن هناك نوعان من التمإقتصادي فإلعلى النحو التقليدي للتحليل ا

 محددة، سيقوم فئات والسعر، تستهدف من ناحية الجودة مطابقة هي المنتجات، التي من لمجموعة
 .الشخصية حتياجاتهمإل أو ألذواقهم وفقا مختلفة مواصفات بين ختيارإلبا المستهلكين

عن  اليعبرو جميع المستهلكين لتوجه التي  - السلع خصائصتكون  عندما العمودي يحدث التمييز
تم عرض سلعتين مختلفتين عند نفس المستوى من السعر  إذامتماثلة بين منتجات مختلفة ،  -هم تتفايال

مثال عن التمييز  أفاليعتبر معيار الجودة هو  و ،السلعة سيختارون نفس المستهلكين ن جميعإف
 العمودي. 

                                                             
1  Kim Huynh, Damien Besancenot 2004 : Économie industrielle repéres - cours - aplication . brial. 
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يفالون دائما الجوهر و اللب ن ين المستهلكإمتماثلة ف أيمستوى ال في نفس سعاراأل تكون ماعند
تسمح  فإنهابحتة و بالتالي  ذاتية التمييز قد يقع على معايير أننالحظ  أنيمكن  وأخيرا للسلعة،الحقيقي 
 .العالمة التجارية بإظهار

 في التجارية الرسمية العالمات ذات المنتجات خالل تفايل من ذلك يتاح التمييز العمودي )  كما
نه في إف المالبس حالة في )كماأفقي  التمييز مقابل المنتجات التي ليست لها عالمة تجارية رسمية ( أو

 .لتمييز ( الرئيسية هي السمة والتغليف تكون التعبئة ما التجارية غالبا العالمات من كبير عدد

 1(Hotelling 1929):  األفقي التمييز .1.2.1.2
 خلقي التموقع أن على Hotelling فكرة أدخلت ،6515 عام بحلول: حسب مكان التواجد يزيتمال نموذج 

 تعتبر السفر، فسلعتين متجانستين أو النقل تكاليف يتحمل الذي للمستهلك بالنسبة، السلع بين الفرق
 إافاء - منها كل وقع - العميل أو السلعة مكان ، ويمكنالمكان في نفس يعراا لم مختلفتين ألنهما

 .األفقي التمايز مبدأ على تعميمها يتم ثم المكاني التمايز للتمييز، مبدأ األول الرسمي الطابع

بائعي مرطبات في حالة منافسة، البائعين يعراان سلعة د و كيلومتر نفترض وج 6فعلى شاطئ بطول 
 على بالتساوي الزبائن موزعين أن يعرفون هم الثابتة( و التكلفة متوسط أساس على متشابهة )توجه

 ايحددو  أن يجب ولذا للحصول على السلعة، قطوعةمال مسافةال على بناء التنقل تكلفة تحمل ،الشاطئ
 أن الوااح و من ،من مرطبات وهذا بالنسبة لكال البائعين لديهم ما سيبيعون ثمن بأي بناءا على هذا،

كال البائعين قررا التموقع في نفس  أن لنفرض ،الموقع ختيارإ عن بمعزل تختار أن يمكن األسعار
ختيار، ن يقوم بعملية اإلأالبائعين دون  بأحدنه سيتصل إف متواجد على الشاطئ بالنسبة لزبون ،المكان

 في ،سعر األقلالسلعة المعرواة متجانسة بالنسبة للمستهلك الذي يريد شراء المرطبات لذلك فهو يختار 
سوف يدخالن في  فإنهماعند مستوى عالي  األسعارعلى  ظيقم البائعون بالحفاما لم نه إهذه الحالة ف

جل أقل بقليل من سعر منافسه من أة ببنس أسعاره بتخفيضسيقوم كل منهما  ألنهوذلك حرب سعرية، 
، سعر Bertrand قترحه إالحل الذي  إلىيتقارب تدرجيا  األسعارنخفاض إن إفبهذا  و ،جلب الزبائن

كان البائعين بعيدين عن  إذا أماصفرية،  أرباحفق مع تحقيق االتوازن يساوي متوسط الكلفة وهذا يتو 
نافسة مفوجود تكاليف التنقل تجعل من الممكن الحد من ال ،ن النتيجة ستكون مخالفة تماماإبعاهما ف

 ،يتحملها أنالمعلنة زائد تكاليف التنقل التي يمكن  األسعارختيار بناءا على إلن الزبون سيقوم باألوذلك 
                                                             
1  Kim Huynh, Damien Besancenot  : Économie industrielle op . cit  (p 77) 
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كان البائع على مقربة منه وذلك لتجنب  إذاسباح سيقوم بدفع سعر مرتفع لزجاجة ماء  أنومثال ذلك 
هذا التمايز  ،تجانس في نظر المستهلكين األكثريخلق تمايز بين المنتجات  الموقعئ، رحلة على الشاط

وذلك حسب  األسعارتحديد الزيادات في  و ختيارإلاحرية  لديهيعطي مرونة بالنسبة للبائعين لتكون 
  األولوفقا للنموذج  إذا ،أساسيان طبيعة تكاليف التنقل تلعب دورا أل هذا والمسافة الفارق في 
Hotelling  نموذجوال ( وظيفة التكاليف الخطية التنقل ) مسافة مع متناسبة تكون التكاليف ن هذهإف 

ختيار إسيقومان بتحديد  األصلالبائعين كان في  أنفتراض إوعلى  األدنى من التمييز الحد مبدأ يبين
قرب مركز من أجل الحصول على أيبدو في الواقع حافز للجميع من  فهذافي نهاية كل شاطئ  أماكن

     نخفاض بين البائعينإلا إلىستميل  المسافةهنا  و تنافسي إطارعلى جزء السوق في  ءستيالاإلجل أ
 الحظه بالتالي ستنخفض درجة التمايز بين المنتجات وهذه العملية ستكون محدودة، وهذا كماو 

Aspremont  سيكون بذلك من بعاهما بمسافة كافية و  ينقريب ن البائعين سيبقياأ، 6595سنة  آخرونو
واجب  األسعارن جدا من بعاهما البعض، تخفيض يبيهناك نوع من التوازن الفعلي، وعندما يكونان قر 

(  نقطتي البيع بين السفر تكلفة قيمة من أقل يظهر سعر منافس أن يكفي لتغلب الكامل على المنافس )
كانت التكاليف  إذا ماأ األسعارنقطاع في وظائف الطلب بشكل كبير بسبب تغير بسيط في إتقنيا، هناك 

كان  إذاالمكان وهنا على البائع زيادة عائداته  كان امهم أكثرالتمايز يظهر  مبدأن إمن الدرجة الثانية ف
 المنافسة وتقلل من  أننحراف عن منافسيه، في الحقيقة، زيادة المسافة بين المنافسين يمكن إلا بإمكانه

 من يزيد ألنه مربحة ستكون السعر في و الزيادة ،ن تكاليف التنقل سترتفعألالعرض  أسعارترتفع  ليابالت
 خالل من تامة بسهولة يحدث المكاني التمييز ، مبدأللزبائن هامشية خسارة مقابل في الوحدة إيرادات
 بين المسافة بعد ذاتي تدبير ستخدامإ يتم وثم الجغرافية، المسافةالموقع،  خصائص مفهوم إدخال

 .للسلع المختلفة الخصائص

 والسرعة( والراحة كل مركبة ) السالمة بها تنفرد التي السيارات الخصائص ، في سوق1المثال سبيل على
(  إلى وحدة المسافة باإلاافة إشارة أنها على ) تعامل 6 و 0 بين عالمة واع خالل من تقييمها يمكن

 الخصائصمن  أن يعني ، وهذاموقعها أياا يتمثل ،محتمل زبون موجهة لكل الميزات من nلمجموعة 
  .Hotellingنموذج  حسبالتنقل  لهذه السيارة  تكلفةمثالية ال

 
                                                             
1  Kim Huynh, Damien Besancenot  : Économie industrielle op. cit  (p 78) 
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 :الجغرافية  التكتالت مقابل في تمييزن هناك أكما 
 سلع تقديم من خاللوذلك  السعرية، المنافسة تجنب تحاول عموما المؤسسةمنتجات ال تمييز خالل من
جل ممارسة أمن  يةالسوق قوةال ستعادةإل الكافيةالوسائل  تعطى و المؤسسات ،مختلفة خصائص ذات
 إلى عرض منتجاتهاعن مؤسسات تعتمد في  كثيرة أمثلة ذلك هناك ومع ،عن المنافسة مستقلة يةر سع

 يأيبرر وجود تجمعات بائعين لسلعة معينة في مكان معين  هناك ما لكن  ،بدائل من  كبير جانب عدد
ن القرب بين ائعي المرطبات على الشاطئ، لذلك فإيبرر تجمع ب بمعنى وحسب مثالنا السابق هناك ما

حتمال العثور إن تركيز مجموعة من الباعة يزيد من خارجية إيجابية أل ألسبابيكون  أنالمؤسسات يمكن 
يكون  أنيمكن ناجمة عن التركيز الجغرافي، الرغم من المنافسة السعرية العلى خصائص مفالة على 

 .تالمبيعاتخفيض الهامش تقابله زيادة كان  إذامربحا 

  :التمييز العمودي .1.3.1.1
  هألن ،السلعختالف النوعي بين التمييز العمودي يدخل في اإل مبدأن فإ  األفقيعلى العكس من التمييز 

ستهلكين على مال قبل تفايلها من مبدأالسلع في ترتيب  أساسعلى يتم تنفيذ التمييز العمودي دائما 
 والعكس جيدةعالمة تجارية  ذاتذاتية ) السلعة ال قل جودة( أوأ أوكبر خصائصها المادية )أ أساس
، والمستهلكين دائما يفالون السلع ذات النوعية ترتيب هو مشترك بين جميع الوكالءو ال ،( صحيح

 التي المشاكل لتوايح مستوى جودة تلك السلع و أساسعلى تحدد  األسعارو  ،األفالالجيدة و 
 .1النوع من التمييز هذا يطرحها

  :بالخدمات التمييز .1.2.1.1.2
رتبطة بخدمات مالخصائص ال مبدأنحن لم نطبق  إذاقد يبدو بسيطا   Lancasterتعريف جامعة 

ينظر للمنتوج  أنينبغي  ، لذلك الأكثر فأكثرمتجه نحو الطلب من جهة العرض الذي أصبح  ،المنتجات
ن مصطلح المنتوج يجب لذلك فإ .حتياجات الزبائنإكإجابة على كمجموعة بسيط من الخصائص ولكن 

: التمييز من التمييز أخرنوع هناك  أن النظرية، وهكذا يظهر من الناحية أن يؤخذ في أوسع معانيه
 .التكوين اإلعالم الصيانة...............( ) بالخدمات

 

                                                             
1   Gerry Johnson . Kevan Scholes Richard Whittington. Frédéric Fréry 2005 : Stratégique . publi-

Union  ( p310) 

http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Gerry%20Johnson
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Kevan%20Scholes
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Richard%20Whittington
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Fr%C3%A9d%C3%A9ric%20Fr%C3%A9ry
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 :اإلعالنبالتمييز  .1.2.1.1.1
         لي ، المقاربة األولى، و البعض األخر يعتبره مفيدمقنع اإلعالن أنيعتبرون  ،بعض الكتاب

W.S. Comanor     وT.A. Wilson (1974)، عملية تمييز ذاتية للمنتوج هو: نحيث يعتبر اإلعال 
تقودهم و بالتالي  ،ات المستهلكين للمنتوجحتياجإالتأثير على   lancasterفي معنى المصطلح عند 

في بيئة تكون فيها يتحقق بالمقابل الدور اإلعالمي لإلعالن  و حتياجاتهمإفي الموجود  التشابهعن للتخلي 
1المستهلكين عن الخصائص الحالية للمنتجات إلبالغوسيلة  اإلعالنويعتبر المعلومة ناقصة، 

 .   

هو يؤثر على الرفاهة  ختيارات المستهلكين، لكنإعلى  يؤثر، فهو يعلم و يقنع اإلعالنكان  إذا
لكنه غير عملي  نقسام موجود،ا اإلذحتياجاتها وهإساعد مجموعة أخرى على تلبية ي ه، كما أناإلجتماعية
 لجأ هي لن تكشف عن هذه المعلومات من منتوجهاعن خصائص  الكذبفالمؤسسة ودون في الواقع 

إال موجهة هذه المعلومات جزئية و  أنمع ، ويمكن وصف هذه الدعاية بالمحسوبة، لكن تحسين صورتها
و هذه من خالل بيع ثابت  ةثابتالثاني الذي ليس له قيمة نه ال يمكن بيع المنتج الحظ أ ،أنها مقنعة

قد يؤدي في  اإلعالنإلى عملية الشراء، هذا النوع من  تي أدتو الالخاصية تكون في ) السلع المجربة( 
ن المستهلكين يتوقفون إفإذا كان المنتج ال يتطابق و مواصفاته الفعلية  إلى إثارة عملية الشراء، لكنالواقع 

تمايز من خالل  أو تمايز حقيقي إلىيحدث في اإلعالن باإلاافة  أنلذلك من الاروري عن الشراء 
 .الخدمات 

من خالل حملة إعالمية السلبية للمنتوج  اآلثاروتجنب تتحكم في المكاسب المؤسسات  يجعل وذلك ما
ختيار يعتمد على السياسة العامة و هذا اإل ،من خالل تجنب الخصائص الفعلية لهذا األخير ناجحة

قاعدة عمالء على إذا أرادت أن تركز بدال من ذلك ، أما كان النجاح في المدى القصير إذا للمؤسسة
  نقل صورة المنتج عن طريق إعالن دقيق.ت  أن تها، فمن مصلحةدائم

 

 

 

                                                             

1   Jean-Marie Chevalier  :  L'Économie industrielle des stratégies d'entreprises op . cit (p696 ) 
 

http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Jean-Marie%20Chevalier
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Jean-Marie%20Chevalier
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 :ديناميكية التنافسيةالالتمييز و  .1.2.1.2
أو  عموديةخاصية الفعلية )األفقية والالختيار ا  ، و يز لعبة على ثالث مراحل : الدخولعتبر عادة عملية التمات
شركات جديدة والمنافسة السعرية في ، والمنافسة السعرية. هذا الجزء يتناول دخول مختلطة(، أو اإلعالنال

  .عالنإلا منتجات المختلفة حيث يتم عن طريقالسوق من خالل نوعية متميزة أو مختلفة وسوق ال

 

 

Jean-Marie Chevalier   L'Economie industrielle (p691 ) صدر:مال   
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http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Jean-Marie%20Chevalier
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 التكامل العمودي إستراتيجية .1.2

، رب العمل هو الذي يحدد السوق، داخليا تحدد معامالتكذلك  و اإلنتاج تحدد سعاراأل، المؤسسة خارج
  .اإلنتاجبديالن  لتنسيق  األسلوبانوهذان  سوق،لعقدة لمنزمات الاستبدال الميكإيقوم ب هو، فاإلنتاج

  :تعريف التكامل العمودي .1.2.2
السلعة  إنتاجمن مرحلة من مراحل  أكثركانت تسيطر على  إذامتكاملة عموديا  أنهاونقول عن مؤسسة 

و الخدمات التي تستخدمها  اإلنتاجعن العمليات التي تخص شراء عوامل  ال يمكن القول ، والمتعاقبة
 .1من التكامل العمودي أنها لمنتجاتهاالقيام بعمليات التوزيع التي تقوم بها  أوخدماتها  نتاجإلالمؤسسة 

هذه  ،عقود للمدى الطويل مع شركائهافي تدخل  ن المؤسسة ليست متكاملة عموديا فهي قدأل لكن و
، و الذين هم في الواقع يشكلون الشركاء التجاريين لوكسبسبب  أوالعقود تكون بسبب تكلفة المعامالت 

قف الحد ستقيد عموما سلوك موزعيها في تحديد  ما ةن مؤسسات التصنيع عادد تجارية، لذلك فإو قي
لسيطرة على العملية  لتختار التكامل العمودي  المؤسساتبعض  أنبيع منتجاتها في حين  ألسعار األدنى

السيطرة  لجأوذلك من  عض يختار اإلندماج الجزئيبال أن، في حين نتجاتهاموتوزيع ل إنتاجبرمتها من 
 أياا، وهناك ق منتجاتهايعملية تسو  نيلآلخر في حين تترك بكاملها،  نتاجاإلالكاملة على عملية 

 ال وعدد قليل من الموردين  إالالمصادر ليس لها من  -عموديا متكاملة تكن لم إن - المؤسسات التي
ة التي تحد عقدمن العقود الأ، هذه المؤسسات كثيرا ما تتفاوض بشعدد قليل من الموزعين إالبيع منتجاتها ي

تزود السوق مع  أخرىهناك مؤسسات  التكامل، ر، القيود العمودية تلعب نفس دو من مجال نشاط شركائهم
المزارع تم جلبه ودون  أييعرف من  أن، دون راء القمح على وسيطش، باعة مجهولين، على سبيل المثال

  .2قيود أليوردون ال يخاعون مال مع المستخدم، في هذه الحالة األجلالتفاوض على عقد طويل 

 

 

 

                                                             

1  Godefroy Dang Nguyen .1995 :  Économie industrielle appliquée .Vuibert. (p 150) 

 

2   L’intégration verticale. www.enpc.fr/ceras/labo/ecoindusallain2.pdf  .16/10/2009 

http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Godefroy+Dang+Nguyen
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&editeur=Vuibert
http://www.enpc.fr/ceras/labo/ecoindusallain2.pdf
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 :العمودي التكامل أسباب .1.2.1
 عامل على للقااء أو التكاليف خفض في بالرغبة مرتبط األحيان أغلب في العمودي التكامل ختيارإ

وذلك  ذلك يتطلب منها دفعا قويا، تجاهإلافي هذا  نطالقإلاجل مؤسسة تريد أنه من إف ذلك، خارجي، ومع
 1 :التكاليف من أنواع ثالثة األقل على ن التكاليف جد مرتفعة وهناكأل

نتوج قد تكون جد مرتفعة لمؤسسة متكاملة متوزيع ال و اإلنتاجعوامل تي، االذ اإلنتاجتكلفة  -أول  
 .يا و الذي هو يتحدد بكفاءة السوقعمود

ا السوق تسمح بتخفيض ذه ن مصادرأل بزيادة حجمها، و يرتفع متكاملة تنظيم مؤسسة تكاليف -ثانيا 
 .التنظيم تكاليف الرقابة و

 سبيل على ،تكون معتبرة األحيان بعض في القانونية التكاليف ،العمودي ندماجاإل من حالة في -ثالثا
 ئالتكاليف تلج هذه ألن ،المحاكم أمام للترافع محامين توكيل الاروري من يكون ما غالبا ،المثال

 رئيسية مزايا ستة عن يقل ال ما هناك، و التكاليف تفوق الفوائد كانت إذا التكامل العمودي إلىالمؤسسات 
 .العمودي التكامل لتحقيق

 :مزايا التكامل  .1.2.2
 بعمليات المتصلة المعامالت، مثل تلك تكاليف تجنب في يساعد أن يمكن العمودي التكامل .6

 أخرى. مؤسسات مع والبيع الشراء

 أساسيا و التي هي عامال العادية عمليات التموين امان على يساعد أن يمكن العمودي التكامل .1
 في عامل على الذي يسمح بالحصول و إنتاجية، قدرات بناء أو كتسابإل اإلنتاج عوامل من

 تكاليف بخفض التكامل يسمح أشكال من الشكل ، هذاالمنبع العمودي التكامل يسمى ما مسألة
من  أيبين المؤسسات  بشكل أفال المعلومات تحول حيث، األوليةالمشتريات من المواد 

  .أخرى إلىمؤسسة 

       خارجية عوامل وجود بسبب السوق ختاللإتصحيح  في يساعد أن يمكن العمودي التكامل .3
 السمعة. )خارجيا( هو العامل الخارجية هذا المؤثرات هذه ستيعابإ و

                                                             
1  Yves Morvan : Fondements D'économie Industrielle op . cit    (P 363) 

javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'yves+morvan')
javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'fondements+d/'economie+industrielle+-+2',37,'e8me+',37,'e9dition+1991')
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 الرقابة، الارائب كمثال على هذه الحالة التنظيمية و القيود بعض جنبتب يسمح العمودي التكامل .4
 .الربح هوامش و تنظيم األسعار على

 اإلنتاجكان مورد وحيد لعوامل  إذا زيادتها، أو قوة سوقية ببناء للمؤسسة يسمح التكامل العمودي .9
حيث يتجه هذا المورد نحو شراء المؤسسات  ،لتكامل العموديلعامل حيوي  يعتبرفإن هذا 

و بالمقابل  ، األرباحمما يسمح بتعظيم  اإلنتاجحتكارية في سوق إلالزبونة، وهو يزيد من القوة ا
 .أرباحها زيادة مصادر ألجلهناك من المؤسسات التي تتجه نحو السيطرة على مورد واحد وذلك ف

وذلك من  ،المحتكر أرباحيستخدم في زيادة  أن، كذلك التكامل العمودي يمكن أخرىجهة  من
  .خالل السماح له بالقيام بالتفرقة السعرية و القااء على المنافسة ومنع الدخول

 .نفسها لحماية العمودي التكامل إلى تتجه قد لمنافسها السوقية القوة من تعاني التي المؤسسة .1

 

  :المعامالت تكاليف لتقليل التكامل .1.2.2.2
 أهم من واحدة هي لتطبيق هذه العقود مثليةألا و بالتفاوض المتصلة التكاليف مثلتالمعامالت  تكاليف
 التكاليف هذه تكون عندما ، Alchian و  Klein, Crawford و Williamson  6599ات خيار 

 من المزيد تجاري، شريك ستغاللإل و نتهازيإ نحو على تتصرف أنب المؤسسات يغري اذفه  مرتفعة
الكبيرة على سبيل  ستغالليةإلافي العمليات  التعرض للمخاطرةبعاها، زيادة  على تعتمد المؤسسات

التحكم في  من مزيد إلى حاجة في لسياراتا منتجي مثال ،الطلب في الزيادة العمل على تلبية ،المثال
 لزيادة الواع يستغل أن يمكن هنا ،لبعض المكونات الرئيسية واحد مورد ملديه كان المكونات المركبة إذا

 أنيمكن  الحاالت ن هذهأل القصير، لكن و المدى في عليه يمر أن بالارورة يجب المنتج ألن األسعار
جل أتظهر ما يكفي من الدقة من  التي البنود واعو العقود  تحرير دائما السهل من ليس فإنه ،بها يتنبأ

 . 1نتهازياإل السلوك تجنب

  :العمودي التكامل لتبرير يكفي بما مرتفعة المعامالت تكون تكاليف حيث حاالت أربع وهناك

 .المحددة األصول على المعاملة تنطوي عندما

 .السيطرة صعوبة من يزيد الذي اليقين عدم على هذه المعاملة تنطوي كانت إذا 

                                                             

1   Dennis W. Calton. Jeffrey M. Perloff .Économie industrielle  op . cit ( p553) 
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 .المعلومات نقل علىالمعاملة  نطويت عندما 

 .نطاق واسع على التنسيق يتطلب عندما 

 محددة: ال صولاألا 

 السبب الزبائن، لتوايح من قليل عدد حتياجاتإ لتلبية خصيصا تنتج معينة خدمة أو سلعة هي األصول
أن  من المثال سبيل على لنفترض .العمودي التكامل تفسر أن يمكن التي المحددة األصول ستخدامإ في
 مرةتحويله  تمي ،العميل قبل من خصيصاالمستخدم  المنتج لتصنيع مصنع يمتلك الذي الموردين أحد

 ال التبعية مشكلة أن حين نزاع،  في نشوب حالة فيسيقوم بتوقيف التموين  المورد و مصنعال في واحدة
 ،األصول ،فئات ثالث الجزء في نفس منعموديا  نمتكامال والعميل المورد كان إذا الطريق نفس في تنشأ
 .1Williamson غير مادي المحددة وهي الالبشري  المال رأس ،ماديال محددال هي الرئيسية المال رأس

     فقط واحد زبون قبل من ستخدامهاإ يمكن التي اآلليات و محددة مبان من ويتكون المادي المال رأس 
 زبون قبل من منتوج يستخدم إلنتاج ارورية معينة مصفوفات أن نفرض 2، مثالجموعة من الزبائنم أو

 .السعر رفع يعني هذا ، ونتهازيإنه سيخاطر بإنتهاجه سلوك إ، فالمصفوفة يملك المورد كان محدد، إذا
 العميل لدى كان ذاإالمقابل  في القصير، األجل في للغاية مكلفا آخر سيكون مورد إلى تحول العميلف

ختفي ت نتهازياإل السلوك مخاطر ،مآلته على لتشغيلها آخرين موردين إلى تتحول قدوالتي  المصفوفة
 لديها المؤسسة في هذه الحالةالعمودي،   شبهالتكامل ، العمودي التكامل ستكمالالاروري إ من ليسو 

 كانت ، إذاينتهاز اإلالسلوك  بتجنب سمحت الحالة هذه، موردفمن قبل ال ولكن ،محدد )مصفوفات( رأسمال
 قد واحدة شركة نتهازية،اإلالسلوكات  يزيل العمودي التكامل ستكمالإ نإالمحددة،  نفسها األجهزةلديه 
 البشري: المهندسون المال رأس محددة جدا،) خاصة مهارة لديهم الذين العاملة القوى لتوظيف تحتاج

 أنويجب  اإلنتاجيةيحدث عند المراحل المتعاقبة للعملية  أنمعين، التكامل يمكن  منتج وتقنيون( لتصنيع
 إذاالموجودات في مكان محدد ( في الواقع  أوس المال المادي قع على مقربة من بعاها البعض ) رأت

، آخرمورد للت و تحأن تكون قد بغي نيريا ظنه نعلى الشراء من المورد فإ ةفجأمؤسسة العميل توقفت 
 .نتهازيإلمكلفة للغاية في هذه الحالة التكامل العمودي يساعد على منع السلوك ا ةالعميلوتعتبر هذه 

                                                             

1 .   Dennis W. Calton. Jeffrey M. Perloff .Économie industrielle  op . cit ( p553 ) 
2.    Ibidem 
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  :عدم اليقينب 
المشتري ال يمكنه التحديد المسبق للعمر  أن، نفرض ر عدم اليقين في التكامل العموديلتوايح دو 

 اإلنتاجييجب التحكم في العمر  ،طريقة لتقديم نوعية جيدة أفالن و في هذه الحالة فإ ،لآللة اإلنتاجي
تحكم المؤسسة  إمكانيةو الذي يتسبب في عدم  ،اإلنتاجيةلعملية لمراقبة لو ذلك من خالل ا نتاجيةاإل لآللة

التكامل  إلى أن المؤسسة تلجلذلك فإ ،يصبح التحكم في جودة المنتوج من الخارج و ،في جودة المنتوج
 .1جل التحكم في جودة المنتوجأجل التحكم في جودة المعدات من أالعمودي من 

 :ج نقل المعلومات
من الصعب في  ،صفقة تنطوي على تبادل المعلوماتهو عبارة عن  العموديالسبب الثالث من التكامل 

يتطلب الكشف عن معلومات معينة. لنفترض أن  ن ذلكفإالمورد مع جل تطوير عقد أمن ، بعض األحيان
. ن خالل أرقام شاملةعن حالة األسواق الناشئة م أن تقدم تقريرا المؤسسةالعقد ينص على أنه يجب على 

، العميل قد ال لكباإلاافة إلى ذ و ،لوصول للمعلوماتا جلأمن حافز كبير و يعتبر التكامل العمودي 
. بالتعويااتقد تنشأ خالفات مستعصية على الحل بعد ذلك فيما يتعلق  و ،تقييم نوعية العملب اكثير  يهتم

 مكننا من تجنب مثل هذه المشاكل.ي العموديالتكامل 

 :التنسيق على نطاق واسعد 
، وهو أمر مفيد جدا في صناعات أنه يسهل التنسيق على نطاق واسع هو العموديوالسبب الرابع للتكامل 

فإن مسارات القطارات يجب أن تكون منسقة على وجه  وهكذا ي،الجو النقل السكك الحديدية أو النقل بمثل 
، ولكن هذا النظام معقد القطارات مؤسساتالتحديد فمن الممكن تصميم نظام التسعير لتنسيق مختلف 

 .2لذلك ياطر لدمج السكك الحديدية في حل هذه المشكلة ،جدا

 :المواردالتكامل لضمان الوصول إلى  .1.2.2.1
لوصول إلى عوامل اإلنتاج الحاجة إلى امان ا العمودييفسر في كثير من األحيان عن طريق التكامل 

هي والتي عتبار التأخير في التسليم إلعلى الرغم من أن النماذج المعتادة ال تأخذ في ا وهكذا ،الهامة
هاما في  عب دورالتلكفئ  وردعلى ميمكن أن يكفل لها الحصول  ،المؤسساتمصدر قلق دائم للعديد من 

األسواق حيث السعر ليس هو الوسيلة الوحيدة لتخصيص الموارد. تخصيص الموارد عن طريق وسائل 

                                                             

1 .     Dennis W. Calton. Jeffrey M. Perloff .Économie industrielle. op . cit (p.553) 

2.      Idem (p. 554) 
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رات في أسعار المستهلك ستجابة للتغيإوليس  أخرى غير السعر هو سمة من مجموعة واسعة من الحاالت
الورق صناعة عملية تخصيص الموارد. هذا التقنين هو الحال في العديد من الصناعات مثل  التي تنفذ

لهم  حهي تسم ، و TOYOTAاليابانية مثل  المؤسساتالعديد من وكذلك في  والمعادنوالكيماويات 
ألنه كما  العموديل التكامل يإمكانية تفا ، مواعيد التسليملتزام بإلاليف المخزون في حين اتقليل من تكب

يجب أن  المؤسسةتخيل أن  ،ناتج الحصصالحصول على المبلغ المطلوب من  حتمالإيبدو وسيلة لزيادة 
 إذا كانت الزيادات غير، ولكن لبية الطلب المتوقع على منتجاتهابها لت خاصالستخدام إلا حسبتنتج 

األسعار  تزدادا إذ أما، أخرى مؤسساتوفر موارد إاافية من تبطبيعة الحال  ها، فإنمتوقعة في الطلب
بالارورة لتحمل مخاطر  مستعدةليست  فهي ،قتصاديةعشوائية في البيئة اإل اتستجابة للتغير إ في

 .العمودي، مما يؤدي إلى زيادة تعزيز التكامل الموردين الخارجيين منالتغيرات في الطلب 

 :حتكاريةإلالتكامل لزيادة األرباح ا .1.2.2.2
 بطريقتين.  يةحتكار إليزيد من أرباح ا العموديالتكامل 
لصناعة قادرة على المنافسة يمكن أن  اإلنتاجالتي تحتكر مدخال حاسما في عملية  المؤسسةوهي  األولى،

وفي  ،السيطرة عموديامن خالل قادرة على المنافسة التزيد من أرباحها عن طريق تحويل هذه الصناعة 
يمكن أن  للعرضر حتكممورد متكاملة عموديا و  ثانيا، .موردها الوحيدستيعاب إ للمؤسسةالمقابل، يمكن 

 .1يةالسعر تفرقة اليعمل على 

 :التكامل من أجل القضاء على القوة السوقية للمورد .1.2.2.2
 لنفترض، ،كما أنه يقلل من القوة السوقية للمورد ،للمؤسسةزيد من األرباح ييمكن أن  العموديالتكامل 

. إذا كان تدخل في العملية اإلنتاجية لزبائنها أساسيةمل إنتاج واعواحدة تبيع  مؤسسة على سبيل المثال
ؤدي تقد  هذه الحالة. اكون مربحيالمنبع نحو  العموديالتكامل ف جدا،ر عالي حتكلمالسعر المحدد في ا

 لمؤسسةفامصنع بدال من بناء  أو ،نفسهاب حتاج إليهاتعوامل اإلنتاج التي لبناء مصنع لتصنع  المؤسسةب
و الزبون ال ترتفع إال إذا كانت العملية اإلنتاجية تتميز بالتبادل موردها. أرباح المورد  ستيعابإ قررت

التكامل. في الحالة من عملية ال يوجد أي مكاسب  نهإفعوامل اإلنتاج ستبدال إلم يتم إذا  ،المشترك
 . المؤسستينمصلحة خاصة لكال وال يحقق أي  مةااألرباح العال يؤثر على بون ز كتساح المورد لإ، األخيرة
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 الثاني الفصل  :خاتمة

لقرارات و تتخصص الموارد على مستوى ا تخاذإإن تحديد األسعار يعتبر عنصرا أساسيا في نظريات 
المنافسة الحالية أو الممكنة بالنسبة للمؤسسة في مواجهة  األساسيةالصناعة و يعتبر من السلوكات 

 األخيرة، حيث تستطيع هذه المؤسسة أهدافويتحدد هذا السلوك بناءا على المعلومات المتوفرة و على 
 أهدافها.جل تحقيق أ ، منستراتيجية السعرية المناسبةإلتحديد ا

تمييز  إستراتيجيةمن  األخرىستراتيجية اإلن السلوكات فإذلك و بناءا على المدى البعيد  إلى ةإااف 
ستراتيجيات التي تكون إلهذه االحجم  قتصادياتإ ةإستراتيجيالتكامل العمودي و  إستراتيجيةالمنتجات و 
سلم ولذلك ال قتصادياتإوفرات الحجم والتي تعتبر كجزء منفصل عن  إلى باإلاافةبينها  متداخلة فيما

 إنه يصعب الفصل بينهما.ف

الكاملة بينها  ةالتفرقيصعب  ألنهستراتيجيات وذلك إلنظرة تفصيلية عن هذه ا إعطاءنه من الصعب إ
 تأثر أنها أو ةالتطبيقي األساليبتستخدم نفس  أو األسبابمتولدة عن نفس أنها  إما مختلفة ألسبابوذلك 
 و في التفرقة بينها.ستراتيجيات إلختلفت الكتابات في تقسيم هذه اإس المتغير وقد على نف


