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  :تمھید

 السوق، حجم كبر و الصناعة ظھور مع ظھرت التي الحدیثة العلوم بین من الصناعي االقتصاد یعتبر   

 على الصناعة تحلیل في یعتمد بحیث عملھا، وطریقة الصناعة حركیة حول العلم ھذا یركز حیث

 یركز الصناعي االقتصاد أن بمعنى األداء، - السلوك -الھیكل بـ الصناعي االقتصاد في المعروف النموذج

 المختلفة السلوكیات خالل من المؤسسة ویأخذ والسوق، المؤسسة ھما أساسیین محورین على التحلیل في

 المؤسسة أداء على ذلك كل انعكاس و جھة، من الصناعة لھیكل المختلفة األنواع وفق السوق في لھا

 من السوق في والمتمثل اآلخر المحور یأخذ بینما ،أخرى جھة من فیھا تنشط التي الصناعة في وتطورھا

 جھة ومن جھة، من المؤسسة قبل من معینة سلوكیات منھا نوع كل یتطلب التي المختلفة، أنواعھ خالل

 سلوك توجیھ أجل من كلھ وذلك السوق، ھیكل على التأثر سبیل في الدولة تتبعھا التي السیاسات أخرى

  .فیھ العاملة المؤسسات

 الصناعة ھیكل أھمیة مدى نالحظ أن یمكن الصناعي االقتصاد علیھ یعتمد الذي التحلیل خالل ومن   

 المؤسسة، أداء على الصناعة ھیكل یؤثر حیث التحلیل، في علیھا یرتكز التي المحاور أھم باعتباره

 معرفة من البد السوق، في المؤسسة نجاح أجل من فانھ وعلیھ معین، سلوك اتخاذ علیھا یحتم وبالتالي

 مرھون المؤسسة نجاح فإن وبالتالي الشكل، ھذا مع یتماشي الذي السلوك وتحدید الصناعة ھیكل شكل

  .      السوق لھذا المناسبة اإلستراتیجیة السلوكات وتحدید السوق بتحلیل
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  ماھیة االقتصاد الصناعي : المبحث األول

مفھوم االقتصاد  ىھذا العمل البد من التطرق إل من أجل فھم أسلوب التحلیل الذي سنتناولھ في   

الصناعي، وتاریخ ظھور ھذا العلم، ومنھجیة التحلیل التي یعتمد علیھا، وھذا ما سنتناولھ في ھذا 

  .المبحث

    مفھوم االقتصاد الصناعي: المطلب األول

 یؤكد كما علیھا یعتمد التي المناھج ألن جدا، صعب المفصل بالشكل الصناعي االقتصاد تعریف إن   

 یھتم حیث ،1التحلیل أدوات بكثرة أیضا یتمیز وكما التنوع، شدیدة تعتبر نالصناعیو نویاالقتصاد

 التنافسي، مركزھا وتحلیل والبیع اإلنتاج یخص ما في المؤسسات سلوك بدراسة الصناعي االقتصاد

  2.الصناعي االقتصاد مجال في كبیرة أھمیة ذات تعتبر المنافسة آلیات فھم أن والواقع

العلم الذي یھتم بتحلیل الصناعات واألسواق، وبسلوك "أنھ  ىویمكن تعریف االقتصاد الصناعي عل   

المنشآت العاملة في تلك األسواق، وبأسلوب أكثر تحدیدا فھو یتعامل مع االعتماد المتبادل بین المنشآت 

  ".في ھذه األسواق والعالقات الموجودة بین ظروف السوق، وسلوك المنشأة واألداء االقتصادي

ق من وجھة النظر ي تحلیل االقتصاد الجزئي، فإن االقتصاد الصناعي ینطلغیر المعھود ف ىوعل   

األقل في األسواق الصناعیة المنافسة في األسواق لیست تامة، ففي بعض األسواق قد  ىالقائلة بأنھ عل

عوائق دخول عالیة، وعلیھ یمكن ھنا تطبیق التحلیل  ىتكر الوحید في بناء والمحافظة علیعمل المح

ي لالحتكار، بینما في معظم األسواق الصناعیة تكون عوائق الدخول غیر كافیة لمنع دخول االعتیاد

أو التقلیل من عدد المؤسسات العاملة في السوق، وفي ھذه الحاالت سوف تكون ھناك /المنافسین الجدد و

منافسة غیر ال ھذه األسواق طابع ىیغلب عل وبالتالي، )لیة أو الممكنةالفع(درجة معینة من المنافسة 

الحاالت التي تجمع بین  ىتحلیل النتائج المترتبة عل ىعلم اقتصادیات الصناعة إل ىالتامة، وعلیھ یسع

التسعیر في الصناعة، فإن  ىعلالتركیز  المعھود غیر ىفسة واالحتكار، ومن جانب آخر وعلالمنا

یة والتي یلعب فیھا تطویر المنتج اقتصادیات الصناعة یقر بالطبیعة الشاملة للمنافسة في األسواق الواقع

ذلك دورا ھاما، وفي بعض  ىن وإستراتیجیات االستثمار وما إلوعملیة اإلنتاج وتصمیم المنتج، واإلعال

  3.األسواق قد یكون التنافس في ھذه المجاالت أكثر أھمیة عن المنافسة السعریة

                                                           
1 Kim Huynh, Damien Besancenot, économie industrielle, ed Amphi économie, France, 2004, p 8.  
2 Godefroy Dang Nguyen, Economie industrielle appliquée, Librairie Vuibert, France, 1995, p 1.    
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 ص ص ،1994 السعودیة، العربیة المملكة الریاض، للنشر، المریخ دار الصناعة، اقتصادیات طاھر، بشیر فرید تعریب كالرك، روجر  
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 أو ھیكل بدراسة الصناعة اقتصادیات علم یتعلق"أنھ  ىاالقتصاد الصناعي عل ىكما یمكن أن نشیر إل   

 أو المشروعات سلوك ودراسة االحتكار أو المنافسة حیث من الصناعة في الموجود السوق شكل

 سوق ھي وھل الموجودة السوق بطبیعة یتأثر الذي والسعر اإلنتاج حجم حیث من الصناعیة المنشآت

 والكفاءة الربحیة معدل حیث من الصناعیة للمشروعات األداء مستویات یدرس كما منافسة أو احتكار

 وعلى السوق ھیكل على تؤثر والتي الحكومة تتبعھا التي الصناعیة السیاسات إلى إضافة التقني والتطور

  1."وأدائھا الصناعیة المنشآت سلوك

 :ىالتحلیل االقتصادي الذي یھدف إل ھو مجال" أنھ ىعل االقتصاد الصناعيویعرف علم    

 .تبادل العالقات بین الشركات العاملة في نفس السوقشرح عملیة  -

 .تنظیم وتشغیل ھذه الصناعة أو السوق ىتحلیل تأثیر ھذه العالقات عل -

 .توفیر أدوات للسیاسة الصناعیة وتنمیة التكنولوجیا لصالح الحكومة أو السلطات التنظیمیة -

 تحلیل الدینامیكیة االقتصادیة، ویھدففھم بیئة أعمال المؤسسة من أجل  ىإل ىھذا المجال عموما یسع   

  :تحقیق األھداف التالیة  ىإل أیضا

  الكشف عن أوضاع سوق تنافسیة األقل أمثلیة من حیث الرعایة االجتماعیة، والبحث عن اآللیات

فھم لماذا تقوم  ىسبیل المثال نسعى إل ىعل. التي نمیز من خاللھا بین األسواق األكثر مثالیة

وكذا بعض الشركات في اعتماد إستراتیجیة لمكافحة سلوك المنافسة من الشركات األخرى، 

 .السوق ھیكل ىى القرارات اإلستراتیجیة بناء علاآلثار المترتبة عل

 فھم التغیرات الكبرى داخل القطاع الصناعي. 

لسبب الذي یجعل الشركات تدخل وتخرج تحدید ا ىإل ىاالقتصاد الصناعي یسع بشكل أكثر تحدیدا فإن   

لماذا تقرر  وكذلك، من السوق، وكذا كیف تستطیع بعض الشركات البقاء واالستمرار في السوق

الشركات االبتكار أم ال ، وما ھي النتائج المترتبة على ھذه القرارات بخصوص تطور الصناعة التي 

  2.تنتمي إلیھا

  

                                                           
1
 www.economics.kaau.edu.sa. 

2 Karine Chapelle, économie industrielle, Ed librairie Vuibert, France, 2008, pp 3,4.   
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  القتصاد الصناعيیة لتاریخال الخلفیة :المطلب الثاني

أین یدرس ) المشھورة(یعتبر عموما ألفرید مارشال كأب االقتصاد الصناعي، ففي مؤلفاتھ الرئیسیة    

المنظمة الصناعیة، أي أن ھذا الشكل الجدید للمؤسسة الذي جاء لیحل محل المصنع یعتبر جد متفوق 

وجھ التحدید ھذه المنظمة الجدیدة للعمل واإلنتاج ویستنتج بعض  ىیحلل ألفرید مارشال عل. وبفعالیة

) وفرات الحجم(المفاھیم التي تسمح لنا بفھم حالة التفوق داخل المنظمة الجدیدة، مثل اقتصادیات السلم 

  ). صانعة السعر، آخذة السعر( ىأخر ىو أثار الھیمنة لبعض المؤسسات علالداخلیة والخارجیة، أ

لتجریبیة تقوم علي نظریات التوازن الجزئي، حیث یبني النتائج انطالقا من تعمیم سلوك مالحظاتھ ا   

 ىل في أن اقتصادیات الحجم تدفع إل، لكن مارشال ظل یواجھ معضلة تتمث)مثالیة(المؤسسة النموذجیة 

ءم مع الحالة االحتكار، الذي ال یتال ىحتما إل ىءل عما إذا كان ھذا النمو ال یؤدنمو المؤسسة وعلیھ یتسا

  . المثالیة في تخصیص الموارد

 Arthurوفي بریطانیا وبالضبط في مدرسة كامبردج قد تابعوا أعمال مارشال، حیث نجد آرثر بیقو    

pigou أن اقتصادیات الحجم تعاني محدودیة بسبب  ىة الحجم األمثل للشركة، مشیرا إلالذي قام بدراس

. تالي فھو وجد حل لمعضلة مارشالالجال األعمال والمقاولین، وبالمیزة المحدودة لمھارات وكفاءات ر

فھم عمل وحركیة  ىیھدف إل طور من جانبھ تحلیال للمنافسة الكاملة Joan Robinsonجون روبنسون 

  1.سوق تسیطر علیھ عدد قلیل من المؤسسات الكبیرة

حیث نبدأ . أما في الوالیات المتحدة األمریكیة ھناك مدرستان ھما مدرسة ھارفارد، ومدرسة شیكاجو  

األداء، الذي طوره ماسون /السلوك/النموذج التقلیدي الھیكل ىد التي یعود تاریخھا إلھنا بمدرسة ھارفار

Mason ن دراسات تمت بجامعة في جامعة ھارفارد أثناء سنوات الحرب، وقد طور ھذا المنھج أساسا م

ھارفارد في الثالثینات وما قبل ذلك عن بعض المنشآت والصناعات، ومتصلة بدراسة شامبرلین عن 

 ىالتنظیم الصناعي الذي یعتمد وإل ماسون فإن ى، وكما یر1933ة المنشورة في عام المنافسة االحتكاری

الوقت أن یعمل بإطار تحلیلي أكثر  علي الدراسات التجریبیة والمؤسساتیة یجب وفي نفس درجة كبیرة

أھمیة ھیكل السوق والظروف الموضوعیة  ىوبصفة خاصة عل Masonماسون وقد ركز . شموال

 ى، لذا فقد جاء التركیز األكبر علاألخرى للسوق كأساس لتعریف األنماط الشائعة للسلوك باألسواق

  .دراسة ھیكل السوق كأساس موحد للتحلیل في اقتصادیات الصناعة

                                                           
1
 Jean Pierre Angelier, Economie industrielle Eléments de méthode, Ed Office des Publications Universitaires, 

Alger, 1993, pp 6,7.  
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أھمیة ھیكل  ىالتركیز عل في Bainرأسھم  ىالمتعاقبون في جامعة ھارفارد وعلوقد استمر الكتاب    

 ىائق دخول الصناعة، والتي تشكل إلبدراسات ھامة خاصة في ما یتعلق بعو Bainالسوق، وقد قام 

وعندما أصبحت دراسات . جانب كل من تركیز السوق وتمییز المنتج العناصر األساسیة لھیكل السوق

جامعة ھارفارد جزءا من التیار الرئیسي القتصادیات الصناعة، وبتطور أسالیب التحلیل االقتصادي 

 لوب دراسةواالقتصاد القیاسي وتطبیقھا في ھذا الحقل، فإن جامعة ھارفارد قد ابتعدت أكثر عن أس

 ىراسة التجریبیة وتركیزھا كذلك علالد ىأسلوبھم متمیزا بتأكیده عل ىالحالة المؤسساتیة، ومع ذلك یبق

  .ھیكل السوق

وتختلف مدرسة شیكاجو عن مدرسة ھارفارد في العدید من األوجھ منھا في ما یخص الناحیة المتعلقة    

النظریة  ىمدرسة شیكاجو أكثر في تحلیلھم علمفكري  باألسالیب العملیة المتبعة في التحلیل، حیث یعتمد

بینما كتاب مدرسة ھارفارد یستخدمون تحلیال نظریا یكون ) عادة في ظل المنافسة(االقتصادیة المعھودة 

فیتمثل في  أما وجھ االختالف الثاني. في بعض الحاالت غیر مقید بالنظریة االقتصادیة المتعارف علیھا

عادة یشككون في الفرضیات والحجج التي تستخدم بواسطة التیار الرئیسي  أن كتاب شیكاجو كانوا

لالقتصادیین الصناعیین، وخاصة فیما یتصل بأمور السیاسة، فقد حاول كتاب شیكاجو استخدام نظریة 

الحاالت التي ال تتفق  ىختلفة التي سبق وضعھا، مشیرین إلالسعر التقلیدیة لتحلیل ونقد الفرضیات الم

یتمثل في أن كتاب ووجھ االختالف الثالث . یم الربحه الفرضیات مع الفروض النیوكالسیكیة لتعظفیھا ھذ

شیكاجو كانوا دائمي التشكیك في الحجج التي سبق تقدیمھا عن سیاسة التدخل في الصناعة الخاصة، 

في الحقیقة فیحاجون عادة بأن عناصر السلوك وھیكل السوق التي اعتبرھا االقتصادیین ھامة، ال تقدم 

  1.مبررا حقیقیا لتدخل الدولة

، وذلك في جوھريي أیطار الفكر الفرنسي بشكل اتجاه جدید بدأ في الظھور في سنوات السبعینات، ف   

جعل االقتصادیین في حیرة من أمرھم، حیث أن سلسلة األفكار  ىالذي أدت األزمة االقتصادیة إلالوقت 

التقلیدیة لم یتم التراجع عنھا، ولكن اھتمامات وأفكار جدیدة بدأت في الظھور، ذلك أن المجموعات 

الصناعیة والمالیة، المؤسسات العابرة لألوطان، أصبحت مواضیع للدراسة، وكذا الطفرات الھیكلیة التي 

صادیات، تحت تأثیر التكنولوجیات الجدیدة التي تتطور وتزدھر في مجال المعلوماتیة، تمیزت بھا االقت

 laالسلسلة أو الفرع (واالتصاالت، التكنولوجیة الحیویة، تقسیمات جدیدة للنظام اإلنتاجي تمثلت في شكل 

filière مطروحا طرحا أكثر تنفیذي وتطبیقي في تحلیل الصناعة، وكذا تطبیق) ، والمجموعة 

                                                           
1
 .  بعدھا وما 22 ص ذكره، سبق مرجع طاھر، بشیر فرید تعریب كالرك، روجر  
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واالستعانة ھنا بطرق أو أدوات جدیدة مستعارة من العلوم األخرى مثل حالة تحلیل النظام، حیث تم 

  .التي كانت تمیز االقتصاد الصناعي التقلیدي) اآللیة(االستغناء عن النھج أو المقاربة المیكانیكیة 

ھا اسم االقتصاد ثم في بدایة سنوات الثمانینات ظھرت مجموعة أخري تسمي أو تطلق علي أعمال   

الصناعي الجدید، وتمثل ھذه المدرسة تقارب وتصالح مع النظریة النیوكالسیكیة المعروفة بالتوازن 

الجزئي، مع التخلص من االستطرادات الموجودة في النموذج التقلیدي المناقضة لتدخل الدولة في الحیاة 

سبیل المثال األسواق المشكوك  ىنھ علدة في تحلیل الصناعة بحیث أاالقتصادیة، واستخدام أدوات جدی

ین االعتبار واقع الھیاكل الصناعیة عتأخذ في  ىي الواقع أمام ھذه األدوات، بمعنفیھا، تصبح أفضل ف

القائمة، أو أدوات القرار في المستقبل الغامض المرتبط كثیرا باإلستراتیجیات الطارئة، التي یجب 

  .األسواق ىیطرة علفیذ من طرف المؤسسات المسوضعھا في التن

لم یتوقف االقتصاد الصناعي عن التغیر خالل قرن من الوجود بل ما یزال في طریق اإلثراء من    

الدراسات المیدانیة واألبحاث العلمیة المنجزة من طرف المفكرین، وذلك تحت االزدواجیة  لخال

   1.الدینامیكیة للتطورات الداخلیة وبالموازاة مع التطورات والحقائق الجدیدة

  االقتصاد الصناعي التحلیل في منھجیة: المطلب الثالث

 قراراتھا باتخاذ تقوم معینة، صناعة في تعمل أو تشكل التي المؤسسات فإن المیكانیكیة النظرة حسب   

 التي والعوامل المؤسسة، بإستراتیجیة تتأثر ال بمعنى للتغیرات تستجیب ال مستقرة بیئة في اإلستراتیجیة

 نفس فإن السیاق ھذا وفي الداخلیة، بیئتھا في تتمثل النظرة ھذه وفق المؤسسات قرارات على تأثیر لھا

 مستقرة، البیئة ألن النتائج، نفس على الحصول أجل من المؤسسات طرف من تكرارھا یعاد اإلجراءات

 الصناعة، وفقھا تعمل التي الطریقة شرح یحاول علمي أسلوب طرح إلى التوصل من البد كان وعلیھ

 للصناعة، الحقیقیة الدینامیكیة للحركیة الصحیح الفھم على سلبي أثر األسلوب لھذا یكون أن یمكن لكن

 النتائج وكذا المؤسسات وفقھا تعمل التي اإلستراتیجیات في والتحكم فھم من التمكن عدم وبالتالي

  .اإلستراتیجیات ھذه من المتوقعة

 المؤسسات إلى النظر من یمكننا منھجي أسلوب نتبع أن یمكن فإننا المیكانیكیة، المنھجیة لھذه وفقاو   

 الوحدات من مجموعة عن عبارة ھو: التالیة بالخصائص یتمیز نظام أنھا على معینة صناعة تكون التي

  .األخرى النظم على مفتوح وھو ذاتیة دینامیكیة لھ منھا، المراد للھدف وفقا منظمة والعالقات،

                                                           
1
 Jean Pierre Angelier, Op.Cit, pp 9,10.  
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 بما تتمیز المؤسسات من مجموعة عن عبارة أنھا على للصناعة، المنھجي التعریف ھذا من یالحظو   

 عن تختلف معینة عمل قواعد مؤسسة لكل الھدف، نفس جمیعھا لھا لیس كلھا، الحجم نفس لھا لیس: یلي

 وال الداخلیة، النظم حیث من أیضا المؤسسات ھذه وتختلف األخرى، المؤسسات تتبعھا التي القواعد

 تقدم أو المنتجات نفس تنتج ألنھا البعض بعضھا مع خاصة عالقات في تدخل أن المؤسسات لھذه یمكن

 معینة حالة عن عبارة المؤسسات ھذه بین القائمة والعالقات واحدة، سوق في وتعرضھا الخدمات نفس

 الصناعة وفقھا تعمل التي للقوانین المشكلة ھي المؤسسات بین القائمة المنافسة ھذه و المنافسة، من

 معینة، عالقات وفق ببیئتھا المؤسسات ربط مع القائمة، المنافسة حالة تعنى الصناعة ھیكل وكلمة كنظام،

 خالل من أو اإلنتاج، تقنیات خالل من تحدد التي الخاصة البیئة أو العامة، بالبیئة األمر تعلق سواء

 البیئة ضمن تدخل التي والعوامل المعنیة، بالصناعة الخاصة الخدمات أو السلع على الطلب محددات

  .األساسیة الشروط تمثل التي ھي والخاصة العامة

 بھیكل مرتبطة أو مدفوعة ستكون القائدة أو المھیمنة المؤسسات إستراتیجیات فإن السیاق ھذا وفي   

 لھا، الداخلیة الخصائص عن فضال بیئتھا، بھا تتمیز التي السمات إلى باإلضافة إلیھا تنتمي التي الصناعة

 التي الحالة تغییر عن فضال الصناعة في القائمة المنافسة حالة تغییر في تكمن اإلستراتیجیات ھذه ونتیجة

 یركز والذي الصناعي االقتصاد في المعروف المنھج ظھور إلى أدى كلھ وھذا 1المؤسسات، وفقھا تعمل

 ھذا ویوحي السوق أداء تحدید على وأثرھا للمؤسسة اإلداري والسلوك السوق ھیكل بین العالقات على

 ثم ومن اإلداري السلوك إلى السوق ھیكل من وتبدأ قائمة سببیة عالقة ھناك بأن أشكالھ أبسط في المنھج

عند تحلیلھ للعالقة بین الھیكل الصناعي  Mason ىویعود أصل التسلسل في النموذج إل 2األداء، إلى

 ، وخالل ھذا النھج من التحلیل تم وضع إجراءات التحقق من ھذا االفتراض بالتطبیق1938واألداء سنة 

ھذا التسلسل  ى، غیر أن إضفاء الطابع الرسمي علأنھا غیر تنافسیة ىفي الصناعات التي یشتبھ فیھا عل

، حیث تم طرحھ كوسیلة تعكس واقع 1950خالل سنة  Bainشكلھ الحالي تم من طرف  ىالمعروف عل

الفرضیة الرئیسیة التي یقوم علیھا ھذا التحلیل . و الكاملة) الصافیة(السوق كبدیل لنموذج المنافسة التامة 

ظھرت  Bainأعمال  ىھا، وبناءا علمن خالل سلوك الصناعة یحدد أداء المؤسسة وذلك ھي أن ھیكل

بعده العدید من الدراسات التي حاولت اختبار فرضیة وجود عالقة متبادلة بین ھیكل الصناعة و أداء 

أن الصناعات  ىبة التحلیل القطاعي التي تقوم علوفق مقار )نفي العالقة ذات اتجاه واحد( المؤسسة

ھذه النظرة القطاعیة التي تعمل وفقھا الصناعات قد تم تخفیف  .األكثر تركزا ھي الصناعات األكثر ربحا

حیث أضاف لھا فكرة جدیدة تمثلت في حالقات التغذیة  1970في سنة  Schererشدتھا من طرف  

                                                           
1 Jean Pierre Angelier, Op.Cit, pp 10, 11.  

2
 . 18،19 ص ص ذكره، سبق مرجع طاھر، بشیر فرید تعریب كالرك، روجر  
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ذلك أنھ وضع اإلطار  ى، وباإلضافة إل)1الشكل رقم (وذج الرجعیة بین مختلف العناصر المكونة للنم

التي جمیع الخصائص  ىتي تعمل وفقھا صناعة معینة، بمعنمع إدراجھ للشروط األساسیة ال التحلیلي

تحدید بیئة المؤسسة، وتتعلق الشروط األساسیة بعوامل الطلب الخاصة بالصناعة وكذا  ىتساعد عل

، ومن خالل ربط )Scherer 1980(ظروف عرض عوامل اإلنتاج الالزمة الستمرار نشاط المؤسسة 

العناصر األربعة المكونة للنموذج وكذا حلقات التغذیة الرجعیة، تتضح لنا اآللیات التي تتطور وفقھا 

ھیكل  ىسلوك یمكنھا من التأثیر عل ىالل األداء یمكن للمؤسسة أن تتبنالصناعة، وھكذا فإنھ من خ

األخیرة الشروط األساسیة، حیث أن ھذه  ىك سوف یكون لھ أیضا أثر مماثل علالصناعة، وھذا السلو

ووفقا لھذه اإلسھامات فإن النموذج . سلوك المؤسسات وكذا ھیكل السوق ىتعتمد اعتمادا مباشرا عل

األداء ھو أساس - السلوك-كل حال إذا كان النموذج الھیكل ىعل" :األداء لیس ثابت ألنھ- السلوك-الھیكل

األخذ في  الضروري، بالتالي فإنھ لم یعد من اد الصناعي الحدیثالنھج أو التحلیل الذي یقوم علیھ االقتص

ات ھي التي االعتبار المساھمات المقدمة من أجل إثراء حقل البحث في ھذا المجال، وھذه اإلسھام

نقد  ىصر الثالثة المكونة للنموذج بمعنصحة تسلسل العالقة بین العنا ىأظھرت ضرورة النظر إل

  Morvan 1991.(1" ( ما ھو علیھ اآلن ىتطور التحلیل إل ىإل ىأدالنموذج األولي ھو الذي 

األداء والعناصر -السلوك-والشكل التالي یوضح النموذج المعروف في االقتصاد الصناعي باسم الھیكل   

المكونة لكل عنصر من ھذه العناصر، وذلك رغم أنھ ھناك العدید من األشكال التي تعبر عن ھذا 

واألداء، إال الھیكل والسلوك النموذج، وذلك حسب كل مفكر وطریقة رؤیتھ للعناصر المكونة لكل من 

  .یفسر ویوضح بالتفصیل ھذا النموذج والذي شكلال ھذاحاولت أن أقدم  أنني

  

  

  

  

  الصناعي االقتصاد في التحلیل منھجیة: 1 رقم الشكل

                                                           
1 Johann LE ROUX,  STRATEGIES D'APPROVISIONNEMENT ET D'INNOVATION DES ENTREPRISES 
DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER, THESE DE DOCTORAT, Sciences Economiques, 
Université de Bretagne Occidentale, 2003, p 84. 
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  الھیكل

  :نظام تشكل الشركات من مجموعة عن عبارة

 الشركات بین االرتباط -

 خصائص:                 األخرى األنظمة مع االرتباط -

 المنافسة                                     الزبائن 

 الموردین 

 المنافسین طرف من المحتملة المنافسة 

 األخرى المنتجات منافسة  

  

  

  

   

    

 

 

 

Source : Jean Pierre Angelier, Economie industrielle Eléments de méthode, Ed Office des 

Publications Universitaires, Alger, 1993p 12. 

 أفضل والنظري، العملي المنھجین بین التوفیق إلى تسعى التي ھذه الصناعي االقتصاد منھجیة أن یبدو  

 الصناعة وفقھا تعمل التي اآللیات تمثیل من المنھجیة ھذه تسمح بحیث ،المیكانیكیة ةالمنھجی من بكثیر

 الطابع إضفاء أجل من وذلك الصناعة فیھا تعمل التي الظروف استبعاد دون الواقع، من قریبة بطریقة

  بالصناعة الخاصة األساسیة القواعد

  .االقتصادیة و االجتماعیة البیئة -

  .العرض خصائص -

 .الطلب خصائص -

  اإلستراتیجیات

 أج�ل م�ن) األساس�یة والقواع�د الھیك�ل( البیئة تغییر إلى السعي -

 .المؤسسة على المفروضة القیود من التخفیف

 .مؤسسة كل في والضعف القوة مواطن على اعتمادا -

  األداء

 .المتوسطة اإلستراتیجیات -

 .تحددھا التي لألھداف المؤسسة تحقیق مدى -

 .إلیھ تنتمي الذي االقتصاد أداء في المؤسسة مساھمة -
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 الھامة العوامل ھي وھذه معینة، معاییر استنتاج أو بلورة أجل من تطویرھا یمكن والتي علیھا، الرسمي

 1.بھا یتمیز الصناعي تصاداالق أن نعتقد التي

  

  

                             

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

  

     

     

       

                                                                                                                    

                                                                                                                    

                        

                                                                                                                    

                                                                                                     

  

  

  

  

  ، مفھومھ، محدداتھھیكل الصناعة: المبحث الثاني

                                                           
1
 Jean Pierre Angelier, Op.Cit, p 13.  
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مھما في  من خالل الطرح السابق لمفھوم االقتصاد الصناعي، وجدنا أن ھیكل الصناعة یعتبر عنصرا   

حقل االقتصاد الصناعي، ولكي نفھم طبیعة العالقة التي تربط بین عناصر  ىالدراسات التي تنتمي إل

النموذج الذي یعبر عن موضوع االقتصاد الصناعي، البد من فھم ھیكل الصناعة والتطرق أیضا إلي 

  .سنتناولھ في ھذا المبحث، وذلك من خالل ثالث مطالب جمیع العناصر المحددة لھ، وھذا ما

  ھیكل الصناعةمفھوم : المطلب األول

تحدید حالة التنافس أو المنافسة القائمة في الصناعة بین مختلف  ىالتحلیل الھیكلي للصناعة یھدف إل   

األعوان االقتصادیة الناشطة في ھذه الصناعة، أو بشكل أعم بین الجھات الفاعلة التي تشارك في تشغیل 

  .)ملةالمحت( الجھات الفعلیة أو غیر الفعلیة سواءھذه الصناعة 

اقتراب  ىث كان الھدف ھو تقییم مدیفي البدایة كان یعبر عن ھیكل الصناعة بنسبة التركز فقط، بح   

عدد البائعین أو شكل السوق من حالة المنافسة التامة أو من حالة االحتكار التام، وذلك  من أجل استنتاج 

حد  ىذا انخفاض أھمیة التركز إلتقر وكآلیة أداء المؤسسة، ومع اكتشاف عدم صحة مفھوم السوق المس

 ىخول والخروج من وإلتقدیر إمكانیة الد(ظھور مفھوم المنافسة المحتملة  ىإل ىكبیر ھذا كلھ أد

التي أصبحت تعتبر أكثر أھمیة من المنافسة بین المؤسسات الموجودة ) الصناعة من طرف المؤسسات

  1.في السوق فعال والقوة السوقیة لھذه المؤسسات

یعني تلك الخصائص التي تنظم الصناعة والتي تترك تأثیرا : "فإنھ Bainوكما یعبر عنھ االقتصادي    

أربعة خصائص رئیسیة  Bain، ویقترح "طبیعة المنافسة والتسعیر داخل تلك الصناعة ىلاستراتیجیا ع

  :لھیكل الصناعة والتي تعتبر مھمة الستیعاب المفھوم وقیاسھ بشكل محدد وھي

 .وتوزیعھا النسبي من حیث الحجم ،تركز البائعین، أي عدد المصانع المنتجة لسلعة مادرجة  -1

 .درجة تركز المشترین، أي عدد المشترین للسلع وتوزیعھم النسبي -2

 .مستوي نوعیة المنتجات في درجة االختالف والتنوع فیما بین السلع أي الفرق -3

تي یمكن للمؤسسات الدخول ولة الالسھ ىالصناعة، أي مد ىشروط الدخول والخروج من وإل -4

 .الصناعة والخروج منھا ىفیھا إل

                                                           
1
 Jean Pierre Angelier, Op.Cit, p 65.    
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اإلنتاجیة  ومعلوم أن كل من ھذه الخصائص األربعة لھیكل الصناعة مھمة في تحدید سلوك المؤسسات   

     1.أداء الصناعة ككل ىوالتي بدورھا تؤثر عل

الذي یحدد ھیكل الصناعة من خالل  Michaël porterوفي نھج أكثر شموال تم طرحھ من طرف    

سوق تنافسیة، حیث أن التنافس بین المؤسسات الموجودة في ال ىأنھا عبارة عن خمسة قو ىوصفھا عل"

العالقة  ىنھ یركز من خالل ھیكل الصناعة علھذا المنھج ھو أ ، ومیزة"ىیعتبر واحد من بین ھذه القو

 2.بین العناصر المكونة لھ ولیس عددھا

   عالقة ھیكل الصناعة بالسلوك واألداء: الثانيالمطلب 

یتأثر سلوك المؤسسات في الصناعة بھیكل الصناعة الذي تعمل في ظلھ المؤسسة، ففي صناعة تتسم    

بدرجة عالیة من التركز نتوقع أن یمیل سلوك المؤسسات في ھذه الصناعة نحو االحتكار التام في حالة 

أو احتكار القلة أو المنافسة االحتكاریة في حالة أن درجة ) واحد صحیحأو العدد (أن درجة التركز كاملة 

صفر  ىتساو(عة تتصف بدرجة تركز منخفضة التركز أقل من العدد واحد ولكنھا مرتفعة، بینما أن صنا

یتجھ سلوك المؤسسات فیھا نحو المنافسة الكاملة أو قریب منھا، كذلك فإنھ في ظل وجود ) أو قریب منھ

ول ضخمة، ومن ثم ترسب االتجاھات التركیزیة فیھا، نتوقع أن یتسم سلوك المؤسسات في عوائق دخ

درجة نفوذھا في الصناعة وجني  ىاق من أجل الحفاظ علھذه الصناعة بالمیل نحو التواطؤ أو االتف

  3.ثمارھا في شكل أرباح مرتفعة وغیر عادیة

من مؤشرات األداء  رئیسياعة كمؤشر ل الربحیة في الصنمعد ىلقد ركزت معظم الدراسات عل   

. باعتباره األكثر ارتباطا بھیكل الصناعة وسلوك المؤسسات فیھا ونظرا لتأثیر بقیة المؤشرات علیھ

نوع من العالقة الموجبة بین كل من الدرجات  ىوصلت إلیھا ھذه الدراسات تشیر إلوكانت النتائج التي ت

وبین معدالت ة وعوائق الدخول فیھا والتمییز في المنتجات المرتفعة من التركز في الصناعات المدروس

  .حد بعید التحلیل النظري لطبیعة ھذه العالقة ىالربحیة مما یؤید إل

ھیكل الصناعة، ومن ثم سلوك  ىء المؤسسة في الصناعة قد یؤثر علأدا ىفإن مستو ىمن جھة أخر   

ة اإلنتاجیة أو علیا من الربحیة أو الكفاءالمستویات ال ىات في ظل ھذا الھیكل، حیث قد تؤدالمؤسس

زیة في الصناعة أو مقاومتھا وتخفیض مستواھا من خالل تدعیم االتجاھات الترك ىالتطور التقني إل

                                                           
1
 .28،29 ص ص ،2005 الثانیة، الطبعة للنشر، وائل دار ،الصناعي االقتصاد ،القریشي مدحت  

2
 Jean Pierre Angelier, Op.Cit, p 65.  

3
 .41،42 ص ص ،1994السعودیة، جدة، والتوزیع، للنشر زھران دار الصناعة، اقتصادیات ،بامخرمة سعید حمدأ  
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كحجم ) لتركز في الصناعةوباألخص درجة ا(العوامل المؤثرة في أبعاد ھیكل الصناعة  ىتأثیرھا عل

  1.السلعة ومرونتھ ومستویات التكالیف وغیرھا من العوامل ىالطلب عل

  محددات ھیكل الصناعة: المطلب الثالث

أو أبعاد رئیسیة تتمثل  مفھوم ھیكل الصناعة الذي تطرقنا لھ سابقا فإنھ یشمل محددات ىاعتمادا عل   

جات في نتالصناعة من طرف مؤسسات جدیدة، تمییز الم ىالتركز، عوائق الدخول إل ىمستو: في

  .ذلك درجة التكامل بین المؤسسات في الصناعة ىالصناعة، وأحیانا یضاف إل

  التركز الصناعي: الفرع األول

ما عن تركز البائعین فھو بین نوعین من التركز، تركز البائعین، وتركز المشترین، أ یمكن التفرقة   

تركز  عدد محدود من المؤسسات المنتجة، ویشیر أیديتركز إنتاج صناعة ما في  ىمد ىیشیر إل

تركز المشتریات من سلعة أو خدمة معینة في أیدي عدد محدود من الوحدات  ىمد ىالمشترین إل

االقتصادیة، ونظرا لعدم توافر بیانات كافیة عن تركز المشترین في كثیر من الحاالت فغالبا ما یصعب 

  .تركز البائعین الذي غالبا ما تتوافر عنھ بیانات ىالصدد علم التركیز دائما في ھذا قیاسھ، ولذا یت

درجة تركز الناتج  ى، حیث یشیر األخیر إلاإلجماليبالتركز  ىویختلف التركز الصناعي عن ما یسم   

  2.القومي أو الناتج الصناعي لبلد ما في أیدي عدد محدود من المؤسسات

  مفھوم التركز الصناعي: أوال

الصناعات أو األسواق في  إحدىیتركز اإلنتاج في  ىأي مد ىإل: "ھو بالتركز الصناعي المقصود   

كل صناعة أو  ىالتركز الصناعي ینصب اھتمامنا عل، لذا ففي قیاس "أیدي عدد محدود من المؤسسات

 باقيفي كل صناعة، وبافتراض ثبات  العدد والحجم النسبي للمؤسسات ىشكل منفرد، وعلسوق ب

لمؤثرة في التركز، فإن الصناعة تكون أكثر تركزا كلما قل عدد المؤسسات المنتجة أو زاد العوامل ا

 بین العالقة في تبحث كانت الصناعي لالقتصاد األولیة الدراسات 3.التباین بین أنصبتھا في الصناعة

 على المؤسسات سیطرة خالل من عنھا التعبیر یتم التي السوقیة والقوة الصناعة في التركز درجة

   4.بینھما طردیة عالقة وجود ھي الدراسات ھذه نتائج وكانت الصناعة،

                                                           
1
 .43،44 ص ص ذكره، سبق مرجع بامخرمة، سعید أحمد  

2
 . 3 ص ،1997 مصر، والتوزیع، للنشر الجامعیة الدار والتطبیق، النظریة بین الصناعي االقتصاد عطیة، القادر عبد محمد القادر عبد  

3
 . 29،30 ص ص ذكره، سبق مرجع طاھر، بشیر فرید تعریب كالرك، روجر  

4 Jean Pierre Angelier, Op.Cit, p 66.   



15 

 

 الكبیرة المؤسسات من قلیل عدد وجود یؤثر مدى إلى أي نعرف أن االقتصاد في الھامة األمور من   

 األبحاث تھتم كذلك فیھا، المنافسة عنصر سیادة مدى في وبالذات السوق في السائد السلوك في

 من قلیل عدد استحواذ عن الناتج االقتصادیة القوة تركز على المترتبة اآلثار بدراسة الحدیثة االقتصادیة

 التغیرات عن تنتج االقتصادیة الھیاكل في تحدث التي فالتغیرات ضخمة، إنتاجیة طاقات على المؤسسات

 نتیجتین إلى نصل وھنا األسواق، في المؤسسات سلوك في تغیر من یتبعھا وما التركز في تحدث التي

  :ھما التركز بقیاس رئیسیتین

 المنافسة ھذه نوع وما األسواق، في منافسة ھناك كانت إذا ما المقیاس یبرز أن المفروض من -

 ...........). قلة، منافسة احتكاریة، منافسة كاملة، منافسة(

 .االقتصادي المسار في الكبرى المؤسسات تتحكم مدى إلى أي المقیاس یبرز أن المفروض من -

 النتیجة ترتبط حین في األسواق وفي المختلفة الصناعات في التركز بقیاس األولي النتیجة وترتبط   

  1.ككل االقتصاد في التركز بقیاس الثانیة

  الصناعي التركز مقاییس: ثانیا

 األكثر المقاییس ھنا وسنذكر الصناعي، التركز قیاس في تستخدم التي المقاییس من مجموعة ھناك   

  .استخداما

 :التالي الشكل المقیاس ھذا ویأخذ: المؤسسات عدد مقلوب -1

( 1/n ) . ............................المؤسسات عدد مقلوب.  

  .الصناعة في الموجودة المؤسسات عدد ھو n: حیث

 كانت إذا مضلال یعتبر المقیاس ھذا أن غیر 2التركز، مؤشرات أبسط من المؤسسات عدد مقلوب ویعد   

 في نسبیا الحجم كبیرة جدیدة مؤسسات فدخول الحجم، متماثلة غیر بالصناعة تعمل التي المؤسسات

 یأخذ ال أنھ على المقیاس ھذا على یعاب وكذلك. نقصھا من بدال التركز درجة زیادة إلى یؤدى الصناعة

                                                           
1
 االقتصاد: العزیز عبد الملك جامعة مجلة السعودیة، العربیة المملكة في الصناعي التركز قیاس بامخرمة، سعید أحمد زین، صدیق محمود  

 http://economics.kau.edu.sa: على اإلطالع المعلومات من لمزید. 46،47 ص ص ،1989 ،2 رقم المجلد ،واإلدارة
 
 
2
   .35 ص ذكره، سبق مرجع طاھر، بشیر فرید تعریب كالرك، روجر  
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 ثبات مع التركز درجة على كبیرة مؤسسة إلى صغیرة مؤسسة من المبیعات تحویل أثر الحسبان في

  1.السوق حجم

 :التالي الشكل المقیاس ھذا ویأخذ :التركز نسبة -2

Ca   ................................ نسبة التركز.  

، وبالمقابل ألكبر مؤسستین أو ألربع أكبر مؤسسات، من iتمثل حصة السوق للمؤسسة  Pi :حیث   

فإن التركز الصناعي یكون  %100قریب من  Caمجموع المؤسسات التي شملتھا الدراسة، إذا كان 

  .مرتفع

عادة ما یتم استخدام أكبر أربع مؤسسات أو أكبر ثمان مؤسسات، بمعني الحصة السوقیة ألكبر أربع    

ؤسسات، ویتمیز ھذا المقیاس بسھولة حسابھ، ذلك ألن البیانات التي یتطلبھا مؤسسات أو ألكبر ثمان م

  :ھذا المقیاس االنتقادات التالیة ىغیر أنھ یأخذ عل 2عادة ما تكون متوفرة،

یتم بطریقة تحكمیة ال تخضع ألي معاییر موضوعیة، ولذا فھو ) i(إن اختیار عدد المؤسسات  -

 .یختلف من باحث آلخر

نسبة  ىعل) i(البعض اآلخر داخل العدد ىبعض المؤسسات إل المبیعات من ال یؤثر تحویل -

 .التركز طالما لم تختلف إحداھا

ة في الحسبان، ال یأخذ ھذا المقیاس كل المعلومات المتاحة عن المؤسسات العاملة في الصناع -

 .مؤسسة) n-i(مؤسسة و یھمل ) i( ىوإنما یركز فقط عل

منحني التركز، فإذا حدث  ىیمثل نقطة واحدة علودا حیث أنھ تعتبر نسبة التركز معیارا محد -

مثال وكانت منحنیات التركز مختلفة عند جمیع النقاط، ولكنھا متقاطعة عند النقطة التي وقع 

 ىتساو ىفھي تشیر إل. ضلال في ھذه الحالةعلیھا االختیار فإن نسبة التركز تعتبر مؤشرا م

   3.ىیھا عند النقاط األخردرجة التركز في الصناعات المختلفة رغم عدم تساو

المقیاس الصیغة  ویأخذ ھذا: " Hirschman-Herfindahlھیرفندال -ھیرشمان" مقیاس  -3

 :التالیة

                                                           
1
 .10 ص ذكره، سبق مرجع عطیة، القادر عبد محمد القادر عبد  

2
 Jean Pierre Angelier, Op.Cit, p 68.  

3
  .12،13 ص ص ذكره، سبق مرجع عطیة، القادر عبد محمد القادر عبد  
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H .......................  ھیرفندال-ھیرشمان"مقیاس"  

التابعة ) n ىعددھا یساو(وقیة لجمیع المؤسسات ھذا المقیاس یعبر عن مجموع مربعات الحصص الس   

من الواحد الصحیح كلما كان معدل التركز الصناعي كبیر،  Hلصناعة معینة، حیث كلما اقتربت قیمة 

وزنا أكبر للمؤسسات الكبیرة مقارنة  ىرنة بالمقاییس السابقة، ألنھ یعطوھذا المقیاس یعتبر األفضل مقا

فھو یتطلب توفر  ىجھة أخربالمؤسسات الصغیرة، مما یعكس كثافة أو أھمیة القوة السوقیة، لكن من 

المعلومات حول الحصص السوقیة لجمیع المؤسسات الناشطة في الصناعة محل الدراسة، وھذه البیانات 

ویمتاز ھذا  1ما یتعلق األمر بالمؤسسات الصغیرة،في كثیر من األوقات ال تكون متوفرة وخاصة عند

نسبة التركز بأنھ یتأثر بعدد الوحدات في الصناعة، لذلك فإن الدخول في الصناعة أو  ىالمقیاس عل

وتزداد في الحالة الثانیة، كذلك فإن المقیاس  ىفتنخفض في الحالة األول Hالخروج منھا یؤثر في قیمة 

اندماج وحدتین أو  ىیاس یظھر بوضوح األثر المترتب عللتطبیقیة، فالمقیسھل استخدامھ من الناحیة ا

درجة التركز، كذلك فإن المقیاس یتأثر بشدة بالتغیرات التي تحدث في قمة التوزیع  ىأكثر عل

ومن أھم االنتقادات  2.في حین یتأثر قلیال بالتغیرات التي تحدث في أسفل التوزیع) المؤسسات الكبرى(

ذا المقیاس أن إعطاء كل مؤسسة وزنا یساوي نصیبھا النسبي من السوق قد ال یكون إجراءا التي توجھ لھ

غیر  ىالسعر في السوق تتحدد بعوامل أخر ىت، فمقدرة المؤسسة في التأثیر علمالئما في كل الحاال

  3.مجرد نصیبھا النسبي، ومثل ھذه العوامل األخرى قد تزید من ھذه المقدرة أو قد تقلل منھا

 

 

   الصناعة ىعوائق الدخول إل: الفرع الثاني

وجود حواجز سواء كانت  ىبر عن مدلھیكل الصناعة، بحیث تع الثانيعوائق الدخول المحدد  تعتبر   

، تحول دون دخول مؤسسات جدیدة طبیعیة أو مصطنعة من طرف المؤسسات الناشطة داخل الصناعة

  .المنافسة داخل الصناعة ىانخفاض مستو ىوجود ھذه العوائق إل ىالصناعة، ویؤد ىإل

 مفھوم عوائق الدخول: أوال

                                                           
1
 Jean Pierre Angelier, Op.Cit, p 69.   

2
 .58 ص ذكره، سبق مرجع السعودیة، العربیة المملكة في الصناعي التركز قیاس بامخرمة، سعید أحمد زین، صدیق محمود  

3
   .17 ص ذكره، سبق مرجع عطیة، القادر عبد محمد القادر عبد  
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 في تحول نقطة المصطلح ھذا وكان ،)1956( سنة Bain طرف من طرحھ تم الدخول عائق مصطلح   

 في Bain وأوضح االحتكار، مكافحة إلى الدعوة مجال في محوریا دورا ولعب الصناعي، التنظیم مجال

 الموارد تخصیص كفاءة تعرقل سوف كبیر بتركز یتمیز قطاع في تنشط التي المؤسسات أن ھذا عملھ

 منھ واألكبر المرتفع الربح من الحالة ھذه مرتفعة، أرباح كسب أجل من كلھ ھذا وبالتالي القطاع، ھذا في

 لھذا جدیدة مؤسسات دخول أمام كلي أو جزئي بشكل عوائق وجود آخر أو بشكل تفسر المنافسة حالة في

 من الدخول عوائق لمفھوم التعرض تم وقد. القطاع ھذا في المرتفع الربح حالة من االستفادة و القطاع

 :اآلتي في سنذكرھم آخرین مؤلفین طرف

ھا المؤسسة الراغبة في التكالیف التي تتحمل: "فعوائق الدخول ھي) Stigler )1968بالنسبة لـ  -

 ".السوق، بعكس المؤسسات الموجودة في السوق فھي ال تتحمل ھذه التكالیف ىالدخول إل

لمؤسسة كل العوامل التي تجعل دخول ا: "فعوائق الدخول ھي) Ferguson )1974بالنسبة لـ  -

السوق ال یكون مربحا لھا، وتسمح للمؤسسات الموجود في السوق بوضع أسعار أقل  ىالجدیدة إل

 ".ات الراغبة في الدخول، وكسب عوائد االحتكار الدائمةمن التكلفة الحدیة للمؤسس

دة بین وھذه التعریفات كلھا توضح عوائق الدخول الموج) Demsetz )1982بالنسبة لـ   -

المؤسسات الراغبة في الدخول والمؤسسات الموجودة في السوق، لكن ال توضح القیود القانونیة 

 .Demsetz الفعالة من وجھة نظر التي تعتبر فقط ھي عوائق الدخول المستدامة و

عائق الدخول ھو میزة تنافسیة مؤقتة، وذلك من جانب خاصة ) Spulber )2003بالنسبة لـ  -

، تكتسبھا المؤسسات « avantage transactionnel »التكالیف، االبتكار، میزة المعامالت 

 .ھذه السوق ىن المؤسسات الراغبة في الدخول إلالمتواجدة في السوق دو

مھما كان التعریف المعطي لعوائق الدخول، فإن ھذا المفھوم قد تم توسیعھ من خالل نموذج أكثر     

 Porterو  Cavesلـ ) la théorie de la mobilité des firmes(شموال، تم طرحھ من طرف 

 ىي تقف أمام دخول مؤسسات جدیدة إلإن عوائق الدخول الت ى، ھذا المفھوم األخیر یشیر إل)1977(

درجة عالیة من عدم التجانس  ىلموجودة في السوق، في الواقع وعلالسوق تختلف باختالف المؤسسات ا

، )لع التي تقدمھاسواء بسبب االختالف في الحجم و التكنولوجیا، أو بسبب تمایز الس(بین المؤسسات 

موعة واحدة لھا ث أن المؤسسات التي تنتمي لمجیمجموعات متجانسة نسبیا، بح ىإل تنتميفالمؤسسات 

أو مؤسسات تنتمي  مصالح مشتركة، وتقوم ھذه المؤسسات بوضع حواجز أمام دخول مؤسسات جدیدة

یھا، وھذه العوائق عندما تطبق المجموعة التي تنتمي إل ىموجودة في السوق إل ىمجموعات أخر ىإل
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بالحواجز التي تعیق  أو تعرف ىولكنھا ال تنتمي ألي مجموعة تسم المؤسسات الموجودة في السوق ىعل

  1.ىأخر ىالمؤسسة من التنقل من مجموعة إل الحركة، ألنھا تمنع

كز فیھا الصناعة دورا ھاما في تشكیل ھیكل الصناعة وباألخص درجة التر ىوتلعب عوائق الدخول إل   

كیفیة عدد المؤسسات في الصناعة أو الحجم النسبي لھذه المؤسسات أو ال ىوذلك من خالل تأثیرھا عل

مؤسسات  ىعلمشروع مستقل أو عن طریق االستحواذ ( النشاط اإلنتاجي  ىالتي تدخل بھا المؤسسات إل

  2).ىعن طریق االندماج مع مؤسسات أخر أو ىأخر

ج التي یجب أن تلعب دورا أیضا عوائق الدخول وعوائق الحركة، ھناك عوائق الخرو ىباإلضافة إل   

السوق من طرف المؤسسات الراغبة في  ىقا في اتخاذ قرار الدخول إلة سابجانب العوائق المذكور ىإل

الدخول، رغم أن حواجز الخروج تمثل جمیع العوامل التي تحد أو تمنع خروج المؤسسة من السوق، أال 

أنھا مكلفة للمؤسسة في حالة ما إذا رغبة في الخروج من السوق، وذلك بسبب تكالیف اإلغراق، بحیث 

 .السوق لكي ال تتكبد خسائر اإلفالس ىقد أعرضت عن الدخول إل المؤسسات أن بعض

   أنواع عوائق الدخول: ثانیا

روج في لقد صنف االقتصاد الصناعي األنواع المختلفة لعوائق الدخول وعوائق الحركة وعوائق الخ   

، تضم العوائق الھیكلیة أو الطبیعیة، والثانیة تضم العوائق اإلستراتیجیة ىاألول: يھ رةكبی ثالث فئات

  3.باإلضافة إلى العوائق القانونیة

  عوائق الدخول الطبیعیة -أ

عوائق الدخول الطبیعة من خالل البیئة االقتصادیة، والجغرافیة والسیاسیة للمؤسسة، بحیث ال  تنشأ   

) األقل في المدى القصیر ىعل(السوق أو الراغبة في الدخول  تملك المؤسسات سواء المتواجدة في

فإن كل من اقتصادیات الحجم الكبیر، والمیزة المطلقة   Bainھذه العوائق، وبالتالي وفقا لـ  ىسیطرة عل

 demsetzوبالنسبة لكتاب آخرین مثل   . في التكلفة، وتمییز المنتجات تعتبر عوائق دخول طبیعیة

ئق األخرى بما فیھا العوائق القانونیة یجب أن تأخذ من ضمن العوائق الطبیعیة، ومن فإن العوا) 1982(

  4:بین العوائق الطبیعیة سنذكر ما یلي

                                                           
1 Karine Chapelle, Op.Cit, pp 163,164. 

2
 .84 ص ذكره، سبق مرجع ،بامخرمة سعید حمدأ  

3 Karine Chapelle, Op.Cit, p 164. 
4 Karine Chapelle, Op.Cit, p 165.  
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 :اقتصادیات الحجم الكبیر -

معین لحجم اإلنتاج حتى یمكنھا  ىجدیدة أن تبدأ فیھا بحد أدن أي مؤسسة ىیوجد ھناك حاالت یتعین عل   

وإذا بدأت " بالحد األدنى للحجم األمثل"ھذا الحجم  ىلحدھا األدنى، ویسمكلفة اإلنتاج أن تصل بت

المؤسسة بأي حجم أقل من ھذا الحد األدنى فإن تكلفة اإلنتاج فیھا تصبح مرتفعة بدرجة ال تمكنھا من 

منافسة المؤسسات القائمة، ونتیجة لكبر ھذا الحد األدنى في بعض الحاالت فإنھ كثیرا ما یكون عائقا 

   1  .دخول أمام المؤسساتلل

 :المیزة المطلقة لتكلفة اإلنتاج -

ة للمؤسسات زیادة تكلفة إنتاج السلع ىإل ىفة اإلنتاج كل ما من شأنھ أن یؤدتشمل المیزة المطلقة لتكل   

قائمة أكبر من متوسط تكلفة اإلنتاج في المؤسسات ال ىمستو ىالصناعة إل ىالراغبة في الدخول إل

سات الراغبة في الدخول سیكون التكلفة المتوسطة للمؤس ىذلك أن منحن ىالصناعة، ویعنباإلنتاج في 

من مستویات  ىالقائمة في الصناعة عند أي مستو التكلفة المتوسطة للمؤسسات ىمن منحن ىأعل

تقنیات  ىكون للمؤسسات القائمة السیطرة علوقد تنشأ ھذه المیزة ألسباب مختلفة، فمثال قد ی 2اإلنتاج،

إنتاجیة أفضل بالنسبة لتلك المتوفرة للمؤسسات الداخلة، كحق االختراع، أو أن تمتلك المؤسسات القائمة 

 ىد یتحتم علكذلك ق. موارد أفضل، بما في ذلك من كفاءات إداریة بالنسبة لما تملكھ المؤسسات الداخلة

فربما تحصل األخیرة القائمة، للموارد مقارنة بما تدفعھ المؤسسات  ىالمؤسسات الجدیدة دفع أسعار أعل

رأس  ىانخفاض تكلفة الحصول عل 3.الكمیات الكبیرة التي تشتریھا ىتخفیضات من الموردین عل ىعل

المال النقدي بالنسبة للمؤسسات القائمة بالمقارنة مع المؤسسات الراغبة في الدخول، فالمؤسسات الحدیثة 

ا ذلك فبأسعار فائدة مرتفعة نظرا لعدم تمتعھا بسمعة قد یصعب علیھا االقتراض من البنوك، وإذا أمكنھ

القروض  ىتمول نفسھا ذاتیا أو أن تحصل عل سابقة، ھذا في حین أن المؤسسات القائمة قد یمكنھا أن

   4.بأسعار منخفضة نظرا لما تتمتع بھ من سمعة طیبة بالسوق

 تمییز المنتجات  -

المؤسسات الجدیدة الداخلة  ىتكون للمؤسسات القائمة میزات عل ، قدففي سوق یتسم بتمییز المنتجات   

نتیجة لتفضیل المستھلكین للسلع التي تنتجھا تلك المؤسسات، وقد یحدث ھذا التفضیل في بعض األحیان 

بسبب ما تمتلكھ المؤسسات القائمة دون غیرھا من تصمیمات أفضل من خالل حمایة حق االختراع، 
                                                           

1
 .59،60 ص ص ذكره، سبق مرجع عطیة، القادر عبد محمد القادر عبد  

2
 .92،93 ص ص ذكره، سبق مرجع ،بامخرمة سعید أحمد  

3
 . 131 ص ذكره، سبق مرجع طاھر، بشیر فرید تعریب كالرك، روجر  

4
 .58 ص ذكره، سبق مرجع عطیة، القادر عبد محمد القادر عبد  
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لتي یمكن فیھا عملیا تقلید السلع المنتجة من حیث النوعیة والتصمیم، فقد تظل ولكن حتى في الحاالت ا

أعم اسم  ىأو بمعن(ندما تكتسب ماركة معینة للمؤسسات القائمة میزة ثقة المستھلكین، وقد یحدث ذلك ع

ألثر ، كذلك فإن اتنافسيوبیع السلع والخدمات بسعر  سمعة طیبة لتورید النوعیة الجیدة) المؤسسة

وكلما زاد ارتباط  1ثقة المستھلكین بالسلع القائمة، بنيالدعایة ربما یكون قد  ىلمتراكم لإلنفاق السابق علا

مؤسسات جدیدة أن تدخل السوق وتجذب  ىن من السلع كلما كان من الصعب علالمستھلكین بنوع معی

دة أن تنفق مبالغ الجدی المؤسسات ىات القائمة، ویصبح من الضروري علھؤالء العمالء من المؤسس

اإلعالن والتوزیع حتى تحقق لنفسھا سمعة طیبة، وتكسب والء عمالء جدد، وال شك أن ھذا  ىطائلة عل

   2.یزید من صعوبة الدخول أمام ھذه المؤسسات

 قانونیةال الدخول عوائق -ب

أنھ نوع من عوائق الدخول القانونیة، التي تعتبر  ىتنظیم المؤسسات في السوق عل ىر إلالنظ یمكن   

حیث یمكن للدولة تقیید أكثر فعالیة من العوائق األخرى، ذلك ألنھا منجزة من طرف الدولة وتتحكم فیھا، 

ل براءة السوق من خالل منح تراخیص الدخول، ومنح براءات االختراع، منح حقوق استغال ىالدخول إل

  .غیر ذلك ىاالختراع، إل

بحیث أن البلد یفرض قیود عادة كما تعتبر الحواجز الجغرافیة أیضا من بین عوائق الدخول القانونیة،    

حمایة  ىمباشرة، وھذه اإلجراءات تساعد علالمؤسسات األجنبیة عندما ترید البیع أو اإلنتاج  ىعل

للواردات، واإلعانات المقدمة  اإللزاميخالل الترخیص  المؤسسات المحلیة التي تنشط في السوق، من

للمؤسسات المحلیة دون المؤسسات األجنبیة، وتعریض المؤسسات األجنبیة للتعریفات الجمركیة 

والمواصفات القیاسیة ھناك أیضا القواعد والتنظیمات المتعلقة بالسالمة والنوعیة  3.والحصص التجاریة

تحمیل المؤسسة  ىأو تطول إجراءاتھا إل فیھا ىخاصة عندما یغال في بعض األحیان ىالتي قد تؤد

الجدیدة وبالذات صغیرة الحجم تكالیف إضافیة األمر الذي یزید من تكلفتھا المتوسطة مقارنة بالمؤسسات 

    4.الصناعة ىكل عائقا أمام إمكانیة دخولھا إلالكبیرة المتواجدة في السوق مما یش

 عوائق الدخول اإلستراتیجیة -ت

                                                           
1
.ومابعدھا 135 ص ذكره، سبق مرجع طاھر، بشیر فرید تعریب كالرك، روجر  

 
 

2
 . 66 ص ذكره، سبق مرجع عطیة، القادر عبد محمد القادر عبد  

3
 Karine Chapelle, Op.Cit, p 167.  

4
 .107،108 ص ص ذكره، سبق مرجع ،بامخرمة سعید أحمد  
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إلستراتیجیة ھي عوائق تفتعلھا المؤسسات المتواجدة في السوق من أجل منع عوائق الدخول ا   

إنھا تعتبر نتیجة لقرار إستراتیجي  السوق الذي تنشط فیھ، ىات الجدیدة الراغبة في الدخول إلالمؤسس

  :من بین ھذه العوائق ما یلي رولیست مجرد وضع من أوضاع السوق، ونذك

 الطاقة اإلنتاجیة الفائضة -

ستراتیجي، ھذا العائق ال یشجع عائق الدخول اإل ىلھ یعتبر ھذا العائق مثال جید علفي جمیع أشكا   

ذلك ألن المؤسسة الراغبة في الدخول عندما  1السوق من طرف المؤسسات الجدیدة، ىالدخول إل ىعل

سات القائمة في في الطاقة اإلنتاجیة للمؤس) متعمد أو غیر متعمد(یرسخ لدیھا االعتقاد بوجود فائض 

اإلنتاج ومن ثم تخفیض األسعار  السوق بحیث یمكن استخدامھ في حالة دخول مؤسسات جدیدة في زیادة

السوق لما یشكل ذلك من تھدید لربحیتھا وبالتالي صمودھا  ىه المؤسسات قد تحجم من الدخول إلن ھذإف

   2.في الصناعة

 انتشار العالمة التجاریة -

والئھ، مما ال یترك أي  ىھا ھو كسب ثقة الزبون والحصول علیرا ما یكون ھدفالعالمة التجاریة كث   

ثقة الزبون، ھذا ما یشكل عائق دخول أمام المؤسسات الراغبة  ىجال للمنافس الجدید في الحصول علم

یحتم علیھا تحمل تكالیف ال تتحملھا  ى السوقوق، ألن دخول المؤسسة الجدیدة إلالس ىفي الدخول إل

  3.المؤسسة القائمة في السوق من أجل كسب ثقة الزبون

 التكامل الرأسي -

 ىل عائقا ضد دخول مؤسسات جدیدة إلكان أمامیا أو خلفیا یمكن أن یشك سواء التكامل الرأسي   

أن المؤسسة یمكن أن تستفید من توسیع نطاق السوق  ىالتكامل الرأسي أمامیا فھذا یعن الصناعة، فلو كان

متكاملة معھا ومن ثم تستطیع المؤسسة  ىإنتاجھا من قبل مؤسسة أخر ىزیادة الطلب علمن خالل 

االستفادة من اقتصادیات الحجم الكبیر الذي یمكن أن یشكل في حد ذاتھ عائقا من عوائق الدخول، أما إذا 

ن طریق المؤسسة یمكن أن تحقق المزایا المطلقة لتكالیف اإلنتاج ع كان التكامل الرأسي خلفیا فإن

                                                           
1
 Karine Chapelle, Op.Cit, p 168.  

2
 .102 ص ذكره، سبق مرجع ،بامخرمة سعید أحمد  

3
  Karine Chapelle, Op.Cit, p168. 
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المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج من المؤسسة المتكاملة معھا بتكالیف أرخص خاصة إذا  ىالحصول عل

   1.كان ھدف التكامل الرأسي ھو تخفیض تكالیف المعامالت

   تمییز المنتجات في الصناعة: الفرع الثالث

المحدد الثالث لھیكل الصناعة، ذلك ألن إستراتیجیة تمییز المنتج یمكن أن تأثر  ییز المنتجاتیعتبر تم   

في ھیكل الصناعة، حیث أنھ كلما أتسمت صناعة معینة بتمیز كبیر في المنتجات، كلما شكل ذلك عائق 

  .ھیكل الصناعة ىالصناعة، وھذا ما یؤثر عل ىا المؤسسات الراغبة في الدخول إلدخول أم

  مفھوم تمییز المنتجات: أوال

ھ أحد أھم ركائز أحد أبعاد ھیكل الصناعة كما أنھ في الوقت نفس: "أنھ ىت علیعتبر التمییز في المنتجا   

الصناعة وذلك عن طریق تنویع المؤسسات في صناعة معینة لمنتجاتھا تنویعا یجعلھا  ىعوائق الدخول إل

  ".تعد سلعة بدیلة لھذه السلع من قبل المستھلكین ممیزة عن بقیة السلع في الصناعة بحیث ال

أو (تفضیل أو والء المستھلكین لسلعتھا  ىل ھذه اإلستراتیجیة أن تحافظ علتستطیع المؤسسة من خال   

الصناعة أن یفعلوا ذلك من  ىالراغبین في الدخول إل ىالتالي تجعل من الصعوبة بمكان عل، وب)سلعھا

ت القائمة قد دون أن یتحملوا تكالیف إضافیة في اإلنتاج، أو أن یبیعوا بأسعار أقل من أسعار المؤسسا

  .أقل من التكلفة المتوسطة لإلنتاج ىتصل عند الضرورة إل

یخلقان االعتقاد وذلك ألنھما  وتعتبر جھود الدعایة واإلعالن من أھم وسائل تنفیذ إستراتیجیة التمییز،   

المستھلكین بتمییز السلعة المنتجة، سواء من حیث نوعیتھا، أو استخدامھا، أو مظھرھا، أو صیانتھا،  ىلد

  2.الخ......... 

 في المؤسسات بین المنافسة من یقلل أو یزید التمییز نكا إذا ما حول التساؤالت من العدید ھناك   

 مجال في أنھ غیر المنافسة، من یحد التمییز أن النیوكالسیكیة المدرسة مفكري یرى أنھ حیث السوق،

  :یلي فیما لھ سنتطرق ما وھذا ذلك من دقة أكثر الجواب الصناعي التنظیم

 الموجودة المنتجات ألن المنافسة، من یحد أن یمكن التمییز أن نعتقد أن یمكن األمر بادئ في -

 یخلق أن یمكن للمؤسسة الزبائن والء فإن وبالتالي البعض، لبعضھا بدائل لیست السوق في

                                                           
1
 . بعدھا وما 96 ص السابق، المرجع ،بامخرمة سعید أحمد  

2
 .111،112 ص ص السابق، المرجع ،بامخرمة سعید أحمد  



24 

 

 عن تمییز خلق في تساعد التي االحتكار، عائدات على الحصول ثم ومن االحتكار، من نوع

 .االبتكار مجال على خاصة اإلنفاق طریق

 بین المنافسة حدة من یزید أن یمكن المنتج تمییز بأن نعترف أن یمكن أخرى جھة من ولكن -

 على اإلنفاق في بینھا فیما تتنافس المؤسسات من كثیرا ألن ذلك السوق، في المؤسسات

 التي المنتجات بین التمایز إلغاء ھو ذلك نتیجة فإن وبالتالي منتجاتھا، تمییز أجل من اإلعالن،

 بمرور لكن اإلشھار، حمالت خالل من السوقیة حصتھا من تزید أن للمؤسسة ویمكن تقدمھا،

 المنسقة غیر والجھود. األولى الحالة إلى الوضع یعود األخرى، المؤسسات ومنافسة الوقت

 بكل علم على الزبائن یجعل مما االستقرار، عدم حالة من تزید التمیز مجال في المبذولة

 ستزید التمییز إستراتیجیة إتباع إن التنافسي، مركزھا تعزیز اجل من المؤسسة تتخذه ابتكار

 ذلك ومثال المنتجات، أو المؤسسات بین اإلحالل مرونة زیادة ثم ومن المنافسین، عدوانیة من

 لظروف تبعا المنافسة في التمییز كذلك ویؤثر باستمرار، االبتكار إلى تضطر التي المؤسسات

  1.السوق

   المنتجات تمییز أنواع: ثانیا

 والتمییز األفقي، التمییز: وھما المنتجات تمییز أنواع من نوعین بین یمیز االقتصادي التحلیل      

  .العمودي

 لھا أنھ بحیث المجموعة، لنفس تنتمي التي المنتجات تمییز األفقي، بالتمییز ونقصد :األفقي التمییز -أ

 المواصفات بین المستھلك اختیار یكون وھنا محددین، زبائن وتستھدف السعر، ونفس النوعیة نفس

 ھو األفقي، للتمییز تفسیرا األكثر والمثال الشخصیة، ومتطلباتھم ألذواقھم وفقا السلع لھذه المختلفة

 اإلرسال نوعیة بنفس والمتمیزة ،FM موجة على المقدم اإلذاعي البث محطات من المتنوعة المجموعة

  . أخرى دون محطة اختیار على القدرة تملك ھنا وحدھا فاألذواق واالستقبال،

 إلى بالمستھلكین المنتجات خصائص تؤدى عندما للمنتجات العمودي التمییز یحدث :العمودي التمییز -ب

 بسعر المنتجات ھذه من نوعین عرض تم إذا أنھ بمعنى المنتجات، لمختلف مماثل تفضیل عن التعبیر

 التمییز حول مثال أفضل ھو الجودة فمعیار وبالتالي واحد، منتج سیختارون المستھلكین جمیع فإن واحد،

 المجوھرات على الخالص، الذھب من المصنوعة المجوھرات یختار سوف المستھلك أن وذلك العمودي،

                                                           
1
 Pierre André, Julie Michel, économie et stratégie industrielles, ed Marchemay Economica, France 1997, p75.   
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 بنفس عرضھما تم ما إذا بالذھب مطلیة أنھا غیر الخالص الذھب من المصنوعة للمجوھرات المطابقة

 .السعر

 التجاریة للعالمات تسمح فإنھا وبذلك بحتة، ذاتیة معاییر إلى یستند أن یمكن التمییز أن نستنتج وأخیرا    

 منتجات عن معینة تجاریة عالمة ذات منتجات تفضیل من ذلك یتضح كما( الرأسي التمییز بإظھار

 والتعبئة التجاریة العالمة أن حیث الصناعیة المنظفات حالة في كما( أفقي تمییز أو ،)مماثلة أخرى

             1).لھا الممیزة الرئیسیة السمة عادة تعتبر والتغلیف

  

  

  

  

  

 

  

  الصناعة ھیكل أشكال: الثالث المبحث

 االحتكاریة، المنافسة التام، االحتكار التامة، المنافسة في تتمثل الصناعة، لھیكل أشكال أربعة ھناك   

 التي الصناعة لھیكل المحددة العناصر باختالف البعض بعضھا عن األشكال ھذه وتختلف القلة، واحتكار

  .التفصیل من بشيء المبحث ھذا في لھا سنتطرق األربعة األشكال وھذه السابق، المبحث في لھا تطرقنا

  التامة المنافسة: األول المطلب

 القوة غیاب یتضمن تاما افتراضا فھي الواقعیة، الحیاة في توجد ما نادرا التامة المنافسة إن   

 باقي عن ونمیزه التامة المنافسة سوق نعرف وحتى 2معینة، إنتاجیة وحدة بھا تتسم قد التي االحتكاریة،

                                                           
1 Kim Huynh, Damien Besancenot, Op.Cit, p 76.  

2
 . 229 ص ،2000 مصر، المعارف، منشأة الجزئي، االقتصادي التحلیل جعاطة، زوبیر أحمد ،خلیفة یوسف علي  
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 النقاط في الخصائص ھذه تلخیص ویمكن الممیزة، وخصائصھ صفاتھ معرفة علینا یجب السوق، أشكال

  1:التالیة

 من جدا صغیر جزء على منھم كل یسیطر حیث بینھم یتنافسون المنتجین، من كبیر عدد وجود -1

 2.السوق في التأثیر یستطیع ال وبالتالي الكلي، اإلنتاج

 لمجموع بالنسبة قلیلة تعتبر مشتري لكل الشراء كمیة وأن المشترین، من كبیر عدد وجود -2

 .السوق على التأثیر في اإلمكانیة لھم ولیس السلعي، المعروض

 المشتري وتحول انتقال إمكانیة یعطى الذي بالشكل السوق في الموجودة المنتجات وتماثل تجانس -3

 3.الجیدة السلعة على الحصول أجل من آخر إلى بائع من

 یلعب أن المنتج أو المستھلك سواء طرف أي قدرة أي السوق، من والخروج الدخول حریة -4

 ربح فرضیة فإن ھنا من صحیح، والعكس لبائع یتحول أن یمكن فالمستھلك اآلخر، دور أحدھم

 تلك من نصیبا ینالوا أن یریدون المنافسین، من محدود غیر عددا لھا ستجذب األفق في تلوح

 .األرباح

 فرصة ھناك فلیس وبالتالي الصفقات، وأنواع والكمیات األسعار حیث من السوق معامالت علنیة -5

 4.منھم أي احتكار الطلب أو العرض حجم على للتأثیر

 كما 5تبادلھا، یتم التي للسلعة واحد سعر یسود السوق في أنھ إلى الذكر السابقة العوامل كل وتشیر   

 تزوید على القدرة لھم لیس الذین األكفاء غیر المنتجین على بالتخلص الطریقة بھذه المنافسة تعمل

 على ترتكز التامة المنافسة أن نالحظ وعلیھ 6منخفض، سعر وعند السلع من الجیدة بالنوعیة المستھلكین

 المرجع یوفر أنھ بما أساسیا یظل النموذج ھذا أن غیر الواقع، في كلي بشكل أبدا تتحقق ال فرضیات

  7.السوق أوضاع كل لتحلیل منھ االنطالق یمكن الذي

  التام االحتكار: الثاني المطلب

                                                           
1
 .175 ص ،2002 الكویت، السالسل، ذات منشورات ،الصناعي االقتصاد في مقدمة وآخرون، العمر حسین  

2
   .340 ص ،2004 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الجزئي، التحلیل االقتصادیة النظریة ،علي كساب  

3
  .155 ص ،2006 األردن، والتوزیع، للنشر المناھج دار ،اإلداري االقتصاد في مدخل یوسف، عثمان ردینة الصمیدعي، جاسم محمود  

  
 
4
 .175 ص ذكره، سبق مرجع وآخرون، العمر حسین  

5
 .134 ص ،2000 مصر، والتوزیع، للنشر الفجر دار الجزئي، االقتصاد الحبیب، ابرھیم فایز  

6
 . 243 ص ،1999 الثانیة، الطبعة األردن، للنشر، مجدالوي دار الجزئي، االقتصادي التحلیل هللا، عبد جاسم عقیل  

7
 .135ص  ،2008 لبنان، والتوزیع، والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة مجد الجزئي، االقتصاد إلى مدخل واشد، وردیة ترجمة تلون، فردریك  
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 بدائل لھا لیست ما سلعة تنتج واحدة مؤسسة فیھ توجد الذي السوق، أشكال أحد ھو التام االحتكار   

  .السوق لھذا آخرین بائعین دخول تمنع كبیرة عوائق وجود كذلك 1منھا، قریبة

 ككل، الصناعة یمثل الذي ھو المحتكر أي األسواق من النوع ھذا في الواحد البائع أو الواحد والمنتج   

 فإن لسلعتھ أخرى بسلع كامل إحالل إمكانیة أو بدیل یوجد ال ألنھ الخدمة، أو السلعة ثمن یقرر الذي وھو

 لشرائھا، مضطر یكون كثیرة أحیان في فھو عنھا طلبھ یتحول لكي عنھا أخرى بدائل یجد ال المستھلك

 السلعة في المستھلك یتوقعھ الذي اإلشباع مقدار على أیضا تعتمد اإلحالل درجة فإن ذلك إلى إضافة

 لھ تحقق البدیلة السلعة كون في المستھلك قناعة على أیضا تعتمد وكذلك المحتكرة، السلعة إلى بالمقارنة

  :األسواق من الشكل لھذا التالیة الخصائص نستنتج أن یمكن وعلیھ 2الغرض، نفس

 .للسلعة واحد بائع أو منتج وجود -1

 .قانونیة غیر أو قانونیة تكون قد للسوق الدخول حریة على قیود ھناك -2

 من المعروض كمیة في تحكمھ إلى استنادا المحتكر قبل من ویحدد السوق في ثابت غیر السعر -3

  3.السلعة

  :التالیة النقاط في المذكورة األسباب إلى عادة السوق في محتكرا وجود تفسیر یتم أخرى جھة ومن    

 .األولیة المواد على ممیز وبشكل الحصول -1

 .فرنسا في الحدیدیة للسكك الوطنیة الشركة مثل) المشروع االحتكار( الدولة قوانین -2

 السلمیة، االقتصادیات بالتكالیف، یتعلق مطلق امتیاز مثل المرتفعة، الدخول عوائق وجود -3

 .الخ... االختراع، خالل من المنتج تمییز المال، رأس من كبیرة متطلبات

 من مستوى أي أجل من متناقصة وسطیة تكالیف للمؤسسة أي الطبیعي، االحتكار وضع -4

    4.اإلنتاج

 لكنھ العملیة الحیاة في وجود لھ لیس ،نظري سوق یمثل التام االحتكار سوق أن نستنتج كلھ لھذا وتبعا   

  1.التامة المنافسة سوق مثل مثلھ والمقارنة النظري التحلیل أجل من یدرس

                                                           
1
 .239 ص ،1994 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الوحدة، اقتصادیات نظریة الشیال، محمد الدین سعد ترجمة سلفتور، دومینیك  

2
 .260 ص ذكره، سبق مرجع هللا، عبد جاسم عقیل  

3
 .154 ص ،2008 األردن، والطباعة، والتوزیع للنشر المسیرة إدارة ،اإلداري االقتصاد ،العیساوي جاسم كاظم  

4
 .147 ص ذكره، سبق مرجع واشد، وردیة ترجمة تلون، فردریك  
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  االحتكاریة المنافسة: الثالث المطلب

 االحتكار حالة تسودھا أو معین لمنتج التامة المنافسة حالة تسودھا سوقا حالیا، نتصور أن الصعب من   

 المنتجین من عدد وجود أي معا النوعین من تولیفة عن عبارة السوق یكون أن یمكن وعموما التام،

 ذاتھ الوقت وفي بینھم، فیما حر تنافسي بشكل منتجاتھم بیع ویحاولون المتجانسة السلعة نفس ینتجون

 الموجودة األخرى السلع مع تتجانس ال مواصفات وذات غیره دون ھو ینتجھا لسلعة معین محتكر یوجد

  .السوق نفس في

 لدیھا القلة واحتكار االحتكاریة المنافسة أسواق في تعمل التي المؤسسات فإن األساس ھذا وعلى   

 عن تختلف التسویقیة، االستراتیجیات واختیار المنتجات جودة وتعدیل األسعار، تحدید حریة من درجات

  2.التام االحتكار أو التامة المنافسة سوق في تعمل التي للمؤسسات المتاحة تلك

 سوق من الخصائص بعض بین یجمع فھو السابقین، السوقین بین وسط حالة السوق ھذا ویمثل   

 أن ویمكن األول، السوق إلى عادة أقرب ویكون التام، االحتكار سوق من وخصائص التامة المنافسة

  :التالیة النقاط في السوق ھذا بھا یتمیز التي الخصائص بعض نذكر

 صغیرة حصة إال یمثل ال منتج أو بائع كل أن یعنى مما والمشترین، البائعین من كبیر عدد وجود -1

 المنافسة سوق في علیھ ھو مما عددا أقل السلعة تنتج التي المؤسسات عدد ویكون السوق، من

 .التامة

 أن منتج كل یحاول حیث لبعضھا، قریبة بدائل تمثل فھي وبالتالي متجانسة، وغیر متماثلة السلع -2

 في یكون كأن شكلیا، االختالف ھذا كان سواء اآلخرین، وسلعة سلعتھ بین اختالف ھناك یجعل

 ھذا ونتیجة جوھریا، االختالف یكون قد أو واإلعالن، الدعایة الدیكور، التغلیف، اللون،

 اآلخرین، سلعة سعر عن یختلف بما سلعتھ سعر تحدید في یتدخل أن البائع یحاول االختالف

 3.اآلخرین وسلعة سلعتھ بین االختالف درجة على السعر تحدید في التدخل ویعتمد

                                                                                                                                                                                     
1
 .155 ص ذكره، سبق مرجع ،العیساوي جاسم كاظم  

2
 .275 ص ذكره، سبق مرجع ،هللا عبد جاسم عقیل  

3
 .160 ص ذكره، سبق مرجع ،العیساوي جاسم كاظم  
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 حیث المعلومات، وتوفر التامة، المنافسة حالة في ھي كما السوق، من والخروج الدخول حریة -3

 قبل من إلیھا الوصول ممكن وغیرھا واألرباح والتكلفة بالتسعیر، المتعلقة المعلومات أن

 1.سھولة وبكل المنتجین

 فیما االتفاق صعوبة على أیضا یعمل السوق ھذا في المنتجة المؤسسات من كبیر عدد وجود إن -4

   2.األسعار على التأثیر أو اإلنتاج كمیات تحدید خالل من سواء السوق على التأثیر بغرض بینھم

  القلة احتكار: الرابع المطلب

: مثل معینة سلعة سوق على یسیطرون الكبار المنتجین من قلیل عدد وجود القلة احتكار سوق یعنى   

 یتم ما وعادة. الطائرات إنتاج شركات السیارات، شركات السیارات، إطارات شركات البترول، شركات

 یؤدى مما البعض بعضھا مع مؤسساتھم لضم معینة سلعة إنتاج في العمالقة الشركات بعض بین االتفاق

 ظھور االتفاق ھذا عن ینتج ولكن اقل، بتكلفة السلعة إنتاج في تساعد كبیرة إنتاجیة قدرة توفر لىإ

 المنتجة المؤسسات عدد قلة أن كما األسعار، على تأثیر لھا ویكون السوق في وقلیلة كبیرة مؤسسات

 التنبؤ تحاول وبالتالي األخرى المؤسسات من أي تتخذه الذي القرار حساب تحسب منھا كل تجعل للسلعة

 یتوقف لذا األسعار، أو باإلنتاج المتعلقة القرارات من قرار أي اتخذت إذا األخرى المؤسسات ستفعلھ بما

 المنافسة للمؤسسات بالنسبة الفعل ردود على القلة احتكار سوق في منتجة لمؤسسة إستراتیجیة أیة نجاح

  3.األخرى

 الصناعات، بعض في وخاصة العملیة الحیاة في الشائعة النماذج من األسواق من النموذج ھذا ویعتبر   

 من شكال) OPEC( للنفط المصدرة البلدان تمثل كما للسیارات، األمریكیة زموتور جنرال شركة مثل

  .القلة احتكار أشكال

 السیارات، صناعة مثل المنتجین لدى متماثلة السلعة كانت فإذا القلة، احتكار من أنواع ھناك وتوجد   

 سلعة بین اختالف یوجد أي متجانسة، غیر المنتجین سلعة كانت إذا أما. البحت القلة احتكار السوق تسمى

 القلة باحتكار علیھ یطلق الحالة ھذه ففي واإلعالن، الدعایة وسائل أو النوعیة حیث من سواء وآخر منتج

  .الممیز

                                                           
1
 . 204 ص ذكره، سبق مرجع وآخرون، العمر حسین  

2
 .139 ص ذكره، سبق مرجع ،الحبیب ابرھیم فایز  

3
 .140،141 ص ص ذكره، سبق مرجع ،الحبیب ابرھیم فایز  
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 بعض حول بینھم فیما المنتجین بین التواطؤ أو االتفاقات بعقد األسواق، من الشكل ھذا ویتمیز   

 مصالح یضمن الذي الشكل وبذلك رباح،األ أو المبیعات أو اإلنتاج أو األسعار تحدید كسیاسة السیاسات،

   1.منھم واحد كل

  :التالیة النقاط في السوق ھذه خصائص نذكر أن یمكن سبق ما خالل ومن   

 من الكبیر بالعدد بالمقارنة السوق، ھذا على یسیطرون الذین المنتجین من نسبیا قلیل عدد وجود -1

 .المشترین

 .األسواق من النوع ھذا إلى الدخول في الراغبة المؤسسات أمام دخولال حواجز وجود -2

 یتعلق فیما البعض بعضھم سلوك عن المتنافسین بین األسواق، من النوع ھذا في وعي وجود -3

 2.واإلنتاج بالتسعیر

 .المنتجات التي یتم تسویقھا في ھذا النوع من األسواق قد تكون متجانسة أو متباینة -4

 .الحركة نسبیاعوامل اإلنتاج قادرة على  -5

یجوز للمنتجین بالعمل في ھذا السوق بشكل مستقل على الرغم من االعتماد المتبادل ، أو  -6

 .الدخول في تواطؤ رسمي أو غیر رسمي

 3.أسواق عوامل اإلنتاج تنافسیة تماما -7

 حرب ولتفادي اثنین، في فیھ البائعین عدد ینحصر القلة احتكار من خاص شكل الثنائي االحتكار   

 القائمة المنافسة آثار من التخفیف على قادرة استراتیجیات یطبقوا أن القلة المحتكرون یستطیع األسعار

  .السوقیة الحصص توزیع أو المنتجات تمییز الدخول، عند حواجز: بینھم

 إستراتیجیة مؤسسة كل تمنح التي األلعاب نظریة بفضل جذري بشكل القلة احتكار نظریة جددت   

 4.األخرى للمؤسسات العقالني السلوك االعتبار بعین باألخذ ربح أقصى تحقیق

                                                           
1
 .164 ص ذكره، سبق مرجع ،العیساوي جاسم كاظم  

2
 ص ،2005 مصر، الجامعیة، الدار الثالثة، األلفیة إلى مدخل اإلدارة اقتصادیات في الحدیثة االتجاھات سیفین، لوین لطفي اللیثي، علي محمد  

204. 
3  Said azamoum, comprendre la micro-économie cours et exercices, office des publications universitaires, 
Alger, 1996, pp 240,241. 

4
 .191 ص ذكره، سبق مرجع واشد، وردیة ترجمة تلون، فردریك  
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 مقارنة مع الصناعة ھیكل أشكال یحدد الذي الموالى الجدول في كلھ سبق ما بطرح نقوم أن ویمكن   

  :االختصار من بنوع األشكال مختلف بین بسیطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصناعة ھیكل أشكال: 1 الجدول

 تام احتكار القلة احتكار االحتكاریة المنافسة التامة المنافسة

 من كبیر عدد

 القائمة المؤسسات

 مع البیع أو باإلنتاج

 كل نصیب صغر

 .السوق في منھا

 من كبیر عدد

 القائمة المؤسسات

 مع البیع أو باإلنتاج

 كل نصیب صغر

 .السوق في منھا

 من قلیل عدد

 تتقاسم المؤسسات

 القدر بینھا فیما

 السوق من األعظم

 أو اإلنتاج تحتكر واحدة مؤسسة

 .البیع

 أي( مصنفة سلعة .السلعة تجانس

 ).السلعة تجانس عدم

 مصنفة تكون السلع

) متجانسة غیر أي(

 غیر تكون وقد

 .متجانسة أي مصنفة

 .بدیل لھا لیس السلعة
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 دخول سھولة

 ىاألخر المؤسسات

 اإلنتاج میدان إلى

 وسھولة البیع، أو

 .منھ الخروج

 دخول صعوبة

 إلى أخرى مؤسسات

 .السوق ھذا

 یصعب عام بوجھ

 المؤسسات على

 إلى الدخول األخرى

 .السوق

 أخرى مؤسسات دخول صعوبة

 .السوق ھذا إلى

 أي قدرة عدم

 في بالتأثیر مؤسسة

 .السعر

 القدرة بعض ھناك

 في التحكم على

 .السعر

 .السعر في التحكم .السعر في التحكم

 شركة حالة دراسة االقتصادیة للمؤسسة التنافسیة األفضلیة تحقیق على القطاع في المنافسة تأثیر نجوى، حبھ :المصدر
  .2007/2008 بسكرة، جامعة منشورة، غیر المؤسسة وتسیر  اقتصاد تخصص ماجستیر مذكرة ،2003/2006 موبیلیس

 االختصار من بنوع الصناعة لھیكل المختلفة األشكال بین االختالف السابق الجدول من ونالحظ   

 التي والعناصر الصناعة ھیكل أشكال حول الكالم من سبق لما كتلخیص یعتبر الجدول وھذا ووضوح،

  .   المختلفة الصناعة ھیكل أشكال تحدید في علیھا التركیز یتم

  

  الفصل خالصة

 معرفة حول دراساتھ معظم تتمحور الذي العلم كونھ في الصناعي، االقتصاد مفھوم إلى تطرقنا بعدما   

 المؤسسات، أداء المؤسسات، سلوك الصناعة، ھیكل: رئیسیةال همحاور بین تنشأ التي العالقات نوع

 كیفیة إلى إضافة وتطورھا، الصناعة عمل سیر على ذلك كل یؤثر وكیف بینھا، فیما وتتأثر تأثر وكیف

 في وجعلھا الصناعة، تطویر سبیل في ذلك و الثالثة، المحاور على ةالدول تنتھجھا التي السیاسات تأثیر

  .المتطورة الصناعات مصاف

 حیث التحلیل، في الصناعي االقتصاد علیھا یعتمد التي المحاور أھم من الصناعة ھیكل یعتبر   

 على یؤثر وكیف الصناعة، ھیكل حول الصناعي االقتصاد مجال في األولى الدراسات معظم تمحورت

 بین تبادل عالقات ھناك أنھ لتبین ذلك بعد الدراسات جاءت ثم واألداء، السلوك أي األخرى، العناصر

  .العناصر ھذه
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 من الصناعة داخل النسبي وتوزیعھا المؤسسات عدد حسب وذلك أشكال، عدة الصناعة ھیكل ویأخذ   

 المشكلة األخرى العناصر وبین بینھا فیما المؤسسات ھذه بین القائمة العالقات أخرى جھة ومن جھة،

  .للصناعة

  




