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  العامة مقدمةال

 تمھید

یعتبر ھیكل الصناعة عنصر مھم یعتمد علیھ في تحلیل صناعة معینة، وھو احد أبعاد النموذج    

األداء، وھذا النموذج یقوم على مبدأ أساسي ھو أن ھیكل الصناعة یؤثر  –السلوك  –المعروف بالھیكل 

أنھ حسب ھذا المبدأ ھناك  سسة، ھذا یعنىأداء المؤ ة وبالتالي ھذا التأثیر ینعكس علىسلوك المؤسس على

ؤسسة في السوق وھذا كلھ سلوك الم أن ھیكل الصناعة یمارس تأثیر على عالقة بین األبعاد الثالثة أي

 صناعة، أیضا سلوك المؤسسة یختلف تبعا الختالف ھیكل الینعكس على أداء المؤسسة من جھة أخرى

وق تتمیز بالمنافسة، ومن جھة لف عن سلوكھا في سفسلوك المؤسسة في سوق تتمیز باالحتكار یخت

أداء المؤسسة ذلك ألن ربحیة المؤسسة مثال في سوق  أن یِؤثر على صناعةیمكن لھیكل ال أخرى

   .احتكاریة تختلف عن ربحیتھا في سوق تنافسیة

سسات عدد المؤ بنائي لصناعة أو سوق معینة، بمعنىالبنیة أو التركیب الیقصد بھیكل الصناعة    

حیث أن ھذا التركیب یمكن أن الصناعیة المتواجدة في السوق وتوزیع أحجامھا النسبیة في ھذه السوق، 

ن من خاللھا رئیسیة یمكائھا، ویشمل ھیكل الصناعة حدود سلوك ھذه المؤسسات وأد تأثیر على یكون لھ

روف الدخول و الخروج ظتتمثل في التركز الصناعي،  معینة، وھذه الحدود معرفة نوع أو شكل صناعة

وجود تمییز في المنتجات من  الصناعة من قبل مؤسسات أخرى راغبة في الدخول، مدى من والى

طرف المؤسسات الموجودة داخل الصناعة، كما یمكن إضافة التكامل بین المؤسسات في الصناعة أیضا، 

   .الصناعةالتأثیر في ھیكل  ال السیاسات الحكومیة الھادفة إلىكذلك ال یمكن إھم

 تمثل فھي واالقتصاد الصناعي، اإلستراتیجیة مجالي في ھامة مكانة التنافسیة المیزة مفھوم یشغل   

حیث  منافسیھا، مع بالمقارنة متواصلة المؤسسة في تحقیق ربحیة یساعد الذي الھامرئیسي وال العنصر

المیزة التنافسیة الكامنة في اكتساب میزة تنافسیة من خالل تحدید مصادر  تسعى أغلب المؤسسات إلى

مختلف الفرص المتاحة في  بكفاءة من جھة، والتعرف بدقة على بیئتھا الداخلیة بھدف تثمینھا واستغاللھا

  .المخاطر المالزمة لھا من جھة أخرىوالبیئة التنافسیة الستثمارھا وتجنب التھدیدات 

، حیث حاولت ھذه مات في ھذا المجالأحد الرواد الذین قدموا مساھ" Porter"ویعد االقتصادي    

 المعروف نموذجھ خالل منالمساھمات تفسیر العوامل المؤثرة في تحقیق المؤسسة للمیزة التنافسیة 

البیئة التنافسیة للمؤسسة في إطار تحلیلھ لھیكل تأثیر ضمن دراستھ " Porter"، وقدم الصناعة یكلبھ

فسة الفاعلة فیھا والمحددة لجاذبیتھا وربحیتھا، حیث یؤكد المنا وقوى لقطاعات النشاط المختلفة الصناعة
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أن العامل األول الذي یحدد مردودیة مؤسسة ما ضمن صناعة  خالل ھذه الدراسة أو التحلیل على من

المنافسة داخل ھذه الصناعة، أما العامل  ذه الصناعة، الناتجة عن تجاذب قوىمعینة یتمثل في جاذبیة ھ

ضعیة التنافسیة للمؤسسة إزاء منافسیھا ضمن ھذه الصناعة، فاستجابة لتفاعل الثاني یتمثل في الو

 حدید قواعد اللعبة التنافسیة وعلىفي ت العاملین السابقین نجد أن ھیكل الصناعة یمارس تأثیرا

  .اعتمادھااإلستراتجیات التي یمكن للمؤسسة 

  طرح اإلشكالیة 

اإلجابة عنھا  ا التي نحاول تناولھا والوصول إلىلیة بحثنإبراز معالم إشكا ضمن ھذا السیاق نصل إلى   

  : التالي الرئیسي من خالل ھذا البحث، وتتمثل في التساؤل

 ؟ في تحقیق المؤسسة للمیزة التنافسیة ما ھو دور ھیكل الصناعة -

 بة علىاالفرعیة التي یمكن أن تساعدنا في اإلج یة تظھر لنا مجموعة من األسئلةذه اإلشكالمن خالل ھو  

  :كالتالي التساؤل الرئیسي وھي

  ؟ ھیكل الصناعةھو مفھوم  ما -

 ؟ھیكل الصناعة  محددات ما ھي -

 ھل یمكن للمؤسسة تحدید إستراتیجیتھا من خالل معرفة ھیكل الصناعة التي تعمل فیھا ؟ -

 ؟ تنافسیة المؤسسة ھل یؤثر ھیكل الصناعة على -

  تحدید الفرضیات 

ات األولیة والمتمثلة في نطرح مجموعة من الفرضی أن اإلشكالیات یمكن لناھذه  في سبیل اإلجابة على   

 :ما یأتي

 لمنافسین الحالیین بل تتعداھم إلى باقي القوىالمنافسة في صناعة معینة تتجاوز بكثیر سلوك ا -

 .األخرى المحددة للمنافسة

 .الصناعة ھیكل في تحدید ار التركز الصناعي من أھم المحددات التي یعتمد علیھیعتب -

اإلستراتیجیة التي  في تحدید قواعد المنافسة وكذا ةساھم تحدید ھیكل الصناعة مساھمة كبیری -

 .یمكن للمؤسسة أن تتبناھا

من بین المبادئ األساسیة التي یقوم علیھا علم االقتصاد الصناعي الحدیث ھي وجود عالقة  -

 .مباشرة و تأثیر متبادل بین ھیكل الصناعة وأداء المؤسسة
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  مبررات اختیار موضوع البحث

دوافع ذاتیة مرتبطة اختیار ھذا الموضوع، منھا  موعة من المبررات التي دفعتني إلىھناك مج   

  :برغبتي، وأخرى موضوعیة، وأھمھا كاآلتي

 نقوم بمثل ھذه الدراسات حتى نعطى نظرا لحداثة ھذا الموضوع في الجزائر، وجب علینا أن -

 .تمثل في االقتصاد الصناعيلمأھمیة أكثر لھذا العلم وا

معلومات و دراسات دینامیكیة لیست ساكنة، وكذا  رغبتي في دراسة موضوع یحتوى على -

 .وھذا ما یتمیز بھ ھذا الموضوع ،الجانب التحلیلي علىدراسة موضوع یعتمد 

 .كذا توفیر مراجع للدفعات القادمةمن أجل إثراء المكتبة الجزائریة، بمثل ھذه الموضوعات و -

ي تقوم تعتبر صناعة الدواء في الجزائر ذات أھمیة إستراتیجیة تنبع من طبیعة المنتجات الت -

اھتمام ھذه الصناعة باستغالل الفرص المتاحة في بیئتھا التنافسیة من  بإنتاجھا، فإن األمر یقتضى

 .أجل تحقیق میزة تنافسیة مستدامة

  أھمیة الموضوع

نذكر ألنھ یتسم بالحداثة، وعلیھ یمكن أن خاصة في الجزائر یعتبر الموضوع ذو أھمیة كبیرة، و   

  :مجموعة من العناصر التي تضفى أھمیة على البحث وھي

م اقتصادیات الصناعة الذي لم ، وخاصة علمن أجل مسایرة التطورات العالمیة في مجال العلوم -

أوروبا التي ظھر  الوفر الكافي من الدراسة من قبل الباحثین في الجزائر، مقارنة بدول یعطى

تحدة األمریكیة مھد ھذه فیھا تقریبا في منتصف القرن الماضي، بینما تعتبر الوالیات الم

 .الدراسات

تحقیق المنافسة من أجل القضاء على أي عامل توجھ االقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق، و -

الباحثین االھتمام بمثل  لىرفاھیة المجتمع، وجب ع إلى إخفاق السوق، أو قد یؤثر على قد یؤدى

 .یح الرؤیة الصحیحة القتصاد السوقھذه الدراسات لتوض

للمؤسسة نتائج یمكن أن تجعلھا من بین  لموضوع من بین الدراسات التي تعطىیعتبر ھذا ا -

ات المؤسسات المتفوقة في السوق، حیث أن معظم ھذه الدراسات في الخارج، موجھة للمؤسس

  . عامةبصفة خاصة، وللدولة بصفة 

  أھداف البحث 
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  :ة من األھداف، نذكر منھا ما یليتحقیق مجموع ، إلىمن خالل ھذه الدراسةنسعى    

في  ، خاصةتحقیق المؤسسة للمیزة التنافسیة على دراسة تأثیر ھیكل الصناعة علىتسلیط الضوء  -

 .الدواء لصناعة میدانیةالالسوق الجزائریة من خالل الدراسة 

إظھار أھمیة علم اقتصادیات الصناعة في تحلیلھ لألسواق، وكذا سلوك المؤسسات باالعتماد  -

 .التفاعالت التي یمكن أن تظھر اكل األسواق من جھة، ومن جھة أخرىھی لىع

 مارسھ ھیكل الصناعة علىنتیجة یمكن االعتماد علیھا، في ما یخص األثر الذي ی الوصول إلى -

 .تنافسیةتحقیق المؤسسة للمیزة ال

محاولة استقراء لمجموعة من الدراسات السابقة في ھذا المجال، واإلسھامات العلمیة والدراسات  -

 .ي ھذا المجال، ومحاولة استغاللھاالمیدانیة المقدمة من طرف العدید من الباحثین ف

  المنھج المتبع  

االستقرائي بإتباع تقنیة المنھج  األسلوب أو ىمد علمن خالل النظرة األولیة، یمكن أن نالحظ أنھ سنعت   

، ئیسیة، المتمثلة في ھیكل الصناعةالرأبعاد الموضوع  ى، من خالل تسلیط الضوء علدراسة الحالة

  .الدراسة المیدانیة ومحاولة إسقاط موضوع البحث على، المیزة التنافسیة

  محددات البحث

 من لھ لما للبحث كعینة الدواء لصناعة صیدال مجمع اختیار تم إشكالیة البحث من أجل اإلجابة على   

 سوق في القائد باعتباره الصناعة ھذه تدعیم عناصر أھم من المجمع یعتبر كما، واقتصادي صناعي ثقل

  .الصناعة ھذه في الوحید الحكومي والتواجد الجزائر في دوائیةؤسسة م وأكبر اإلنتاج حیث من الدواء

 ألنھا تمثل صیدال الصناعي المجمع نشاط تحلیل عند 2008-2002بین  الدراسة فترة اختیار تم لقد   

  .للمجمع التنافسیة البیئة وتغیر السوق اقتصاد نحو التوجھ آثار فیھا تظھر بدأت التي الفترة

  صعوبات البحث

  :تتلخص أھم الصعوبات التي واجھتنا في طریقنا إلنجاز ھذا البحث المتواضع، فیما یلي   

ناولت مثل ھذه المواضیع باللغة العربیة، ورغم تناول ھذا الموضوع في قلة المراجع التي ت  -1

ل كبیر، ولم نستطع الحصول إال المراجع الفرنسیة واإلنجلیزیة إال أنھا لیست متوفرة لنا بشك

 .البعض منھا على
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الصعوبة التي واجھتنا في سبیل اختیار قطاع من أجل القیام بالدراسة المیدانیة، ذلك ألن مثل   -2

ذه المواضیع تستلزم تناول القطاع ككل، ألن القطاعات الموجودة في الجزائر ال تتوفر عنھا ھ

 .اإلحصائیات الكافیة

البیانات واإلحصائیات التي نحتاجھا في الدراسة  التي واجھتنا في سبیل الحصول علىالصعوبة  -3

لك بسبب عدم وجود المیدانیة وخاصة اإلحصائیات المتعلقة بصناعة الدواء في الجزائر ككل، ذ

توفیر مثل ھذه اإلحصائیات وتقدیمھا للباحثین، وھذا ما یظھر  تساعد علىإدارات أو أطراف 

ھذه  ائیات قدیمة نوعا ما، والحصول علىإحص ا ھذا، من خالل االعتماد أكثر علىجلیا في بحثن

    .   المعلومات من البحوث السابقة

  الدراسات السابقة

لبحث العلمي، والتي لھا العدید من الدراسات الجامعیة التي تم تناولھا في مجال ا ىلقد تم اإلطالع عل   

  :موضوع البحث، ومن أھمھا ما یليعالقة ب

المیزة التنافسیة للمؤسسة  وارد البشریة وتنمیة الكفاءات علىأثر التسییر اإلستراتیجي للم -1

اد الباحث سماللي یحضیھ، ، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، من إعداالقتصادیة

، لقد توصلت ھذه الدراسة إلى أن الموارد الداخلیة 2005تخصص تسییر، جامعة الجزائر، 

والكفاءات تعتبر مصدرا یمكن المؤسسة االقتصادیة من تحقیق المیزة التنافسیة، في ظل ظروف 

جي یمكن استدامتھ من بیئتھا الداخلیة والتنافسیة، كما أن المیزة التنافسیة تعتبر ھدف استراتی

 .خالل فعالیة التسییر االستراتیجي

، أطروحة مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائر: التسویق والمزایا التنافسیة دراسة حالة -2

الباحثة سامیة لحول، تخصص تسییر المؤسسات، جامعة  دكتوراه علوم اقتصادیة، من إعداد

لت ھذه الدراسة إلى أن التسویق یعتبر كحل ، توص2007/2008لخضر باتنة، الجزائر،  الحاج

أو كأسلوب لمعالجة اإلشكال المتمثل في إیجاد حل لتنافسیة مجمع صیدال من خالل دوره في 

 . بناء المزایا التنافسیة

حالة –قطاع صناعة األدویة  ر للمنظمة العالمیة للتجارة علىاآلثار المحتملة النضمام الجزائ -3

وراه علوم اقتصادیة، من إعداد الباحث الصادق بوشنافة، تخصص أطروحة دكت، -مجمع صیدال

، وقد توصلت ھذه الدراسة إلى أن صناعة الدواء في 2006/2007تخطیط، جامعة الجزائر، 

ولم ترقي إلى مستوى الصناعات األجنبیة المتطورة، ونظرا لقصور الجزائر تعتبر حدیثة العھد 

من التخلف التكنولوجي فإنھ لیس بمقدورھا الصمود  أنشطة البحث والتطویر فیھا ولوجود نوع

ومواجھة تحدیات تطبیق مختلف اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة وبالتحدید اتفاقیة حقوق الملكیة 

 ).TRIPS(الفكریة 
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أداة لحمایة التكنولوجیا أم : TRIPSاتفاقیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة  -4

أطروحة دكتوراه علوم اقتصادیة، صناعة الدواء في الدوال النامیة،  ھا علىالحتكارھا؟ وأثر

من إعداد الباحث عبد السالم مخلوفي، تخصص تحلیل اقتصادي، جامعة الجزائر، 

، توصلت الدراسة إلى أن اتفاقیة تریبس سوف تكون لھا آثار سلبیة أكثر على 2007/2008

الجینیة، وبالتالي تحویل طرق العالج من االدویة صناعة الدواء، خاصة بعد اكتشاف الخریطة 

 .  التقلیدیة تدریجیا إلى العالج بالجینات والبیوتیكنولوجیا

  ھیكل البحث 

وھي الفصل األول سیخصص  ولفص ثالث ھذا البحث سیتم تقسیمھ إلىمن أجل اإللمام بجمیع أبعاد    

ل ماھیة المبحث األول سیتناو ھي حثامبث ثال الذي سیقسم بدوره إلى، لإلطار النظري لھیكل الصناعة

ف ھیكل یمفاھیم عامة حول ھیكل الصناعة من تعرسنتناول فیھ  أما المبحث الثاني االقتصاد الصناعي،

والمبحث الثالث سنتناول فیھ أشكال  ،الصناعة، وكذا عالقتھ بالسلوك واألداء، ومحددات ھیكل الصناعة

  .ألشكال التي یمكن أن یتخذھا ھیكل الصناعةھیكل الصناعة بحیث سنتطرق لمختلف ا

ة التنافسیة، حیث سیقسم أما الفصل الثاني سیخصص لدور ھیكل الصناعة في تحقیق المؤسسة للمیز   

ثالثة مباحث، المبحث األول سنتناول فیھ ماھیة المنافسة والتنافسیة، المبحث الثاني سیخصص  بدوره إلى

، یة، المبحث الثالث سیتناول مقاربة ھیكل الصناعة والمیزة التنافسیةلمفاھیم عامة حول المیزة التنافس

  . حیث سنتطرق فیھ لمحددات المیزة التنافسیة، والقوى الخمسة للتنافس، واإلستراتیجیات العامة للتنافس

األول  المبحث وسنتناول فیھ أیضا ثالث مباحث، ھيسة المیدانیة سیخصص للدرا أما الفصل الثالث   

 مجمعالول تحلیل ھیكل صناعة الدواء في الجزائر، أما المبحث الثاني فسنتناول فیھ نظرة عامة عن سیتنا

خصص لتحقیق میزة تنافسیة لمجمع صیدال من خالل ھیكل مبحث الثالث سیالصیدال، و الصناعي

  .صناعة الدواء في الجزائر

  




