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  : تمهید

  

لقد أفرزت التغیرات و التحوالت العالمیـة وضـعا جدیـدا یتمثـل فیمـا یمكـن اعتبـاره نظـام أعمـال جدیـد سـمته        

األساسیة هي المنافسة، التي تعتبر التحدي الرئیسي التي تواجهه المؤسسات المعاصرة ،لذلك على المؤسسـة فهـم 

یة، كما أن شكل المنافسة یختلف من قطاع الى آخر وهناك عوامل بیئتها التنافسیة  ودراسة مختلف القوى التنافس

  .یمكن من خاللها تحدید شكل المنافسة 

ومن خالل هذا سنحاول في هذا الفصل التطرق في مبحث أول یتضمن مفهوم المنافسـة و مؤشـرات قیاسـها      

لثــاني ســنتناول تحلیــل المنافســة و باإلضـافة الــى المجــاالت التــي یمكــن أن تنــافس فیــه المؤسسـة أمــا فــي المبحــث ا

  .مختلف القوى التنافسیة أما في المبحث الثالث سنتطرق الى أشكال المنافسة و العوامل المحددة لشكل المنافسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ماهیة المنافسة:  األولالمبحث 
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  تعریف المنافسة: المطلب األول 

خلفته من منافسة شـدیدة بـین المؤسسـات فقـد أولـى البـاحثون اهتمامـا نظرا لتغیرات العالم االقتصادي ، وما       

  :كبیرا لظاهرة المنافسة ، وٕاعطاء تعاریف لها ، وسنتطرق في هذا المطلب لبعض من هذه التعاریف

و الــذي  "Cum-Ludere"المنافســة مشــتق مــن المصــطلح الالتینــي  "Concurrence "صــل االصــطالح أف     

أو یســـرع فـــي الجماعـــة  "courir-avec"بمعنـــى یلعـــب فـــي الجماعـــة أو یجـــري مـــع  "jouer-ensemble"یعنـــي 

"accourir ensemble"  لذا كان مفهوم المنافسة فـي بدایـة شـیوعه یعنـي حالـة خصـومة و تنـافس و صـراع وحالـة

  .عداء مستمرة و هذا ال یعني أن المنافسة تتطلب وجود عالقات تربط بین األعضاء 

المنافسـة روح التجـارة بـل هـي محـك الحریـات : ن و المنظرون فقد اختلفوا ، إذ یرى البعض أن أما المفكرو       

االقتصادیة لألفراد و الجماعات ألنها كما تكون بین التجار و المنتجین فـي میـدان التجـارة و الصـناعة و میـادین 

  .االستغالل األخرى من زراعة و غیر ذلك فقد تكون أیضا بین الشعوب و األمم 

و وفـرة اإلنتـاج و تنوعـه  االقتصـادي فهي من ناحیة تعتبر طبیعیة لما تخلقـه مـن أسـالیب تـؤدي الـى التقـدم      

  .ومن ناحیة أخرى ضروریة لتقدم اإلنتاج في میادینه المختلفة ولنمو التجارة الداخلیة و الخارجیة 

الدولة ، القطاع و المؤسسة  مما : ستویاتها إن هذا المفهوم یعطي مجاال واسعا لتعریف المنافسة بمختلف م     

 "یعطي بعض االهتمام لهذا المفهوم ، لذلك نجد أن البعض أعطى للمنافسة مفهوم جد ضیق كـذلك الـذي طرحـه

الــذي اعتبــر أن دراســة المنافســة تســمح بتقیــیم الوضــع  التنافســي للمؤسســة ،  "pierre thuiolier" " ریــار تــاالب

طیات عن أهم خصائص كل مؤسسـة علـى حـدى وتقیـیم نقـاط القـوة و نقـاط الضـعف لكـل باإلضافة الى تقدیم مع

  .منها 

نــه یحصــر المنافســة فــي خصــائص المؤسســات و تحدیــد أإن هــذا المفهــوم یــربط المنافســة بالتنافســیة ، كمــا       

مــن خــالل  نقـاط القــوة و الضــعف فیهــا ، فــي حـین یــرى الــبعض اآلخــر أن المنافســة تظهــر فـي الســوق  لــیس فقــط

الســعر و لكــن أیضــا مــن خــالل المنتجــات ، بهــذا المعنــى المؤسســة تقــوم بتعــدیل  إنتاجیتهــا للمنتجــات القدیمــة ، 

نها تولید أسـواق جدیـدة  علـى الـرغم مـن شـمول هـذا المفهـوم للمنافسـین المحتملـین، أابتكار منتوجات جدیدة من ش

  . للمنافسة إال أن هناك مفهوم آخر أكثر شمول

، لكــن األكثــر مــن ذلــك أن المنافســة تمتــد ) القطــاع( المنافســة فعــال تظهــر بــین المنتجــین داخــل الصــناعة  نإ    

الـــى كـــل مؤسســـة لهـــا عالقـــة منافســـة حقیقیـــة أو محتملـــة مـــع عمالئهـــا و موردیهـــا ومـــع مؤسســـات أخـــرى محتمـــل 

لقـادرة علـى تولیـد صـناعات أخـرى ، والمنتجات المنافسة للمنتجات البدیلـة و ا) أو القطاع( دخولها الى الصناعة 

.  

، الـداخلون المحتملـون العمـالء ) المنافسة فـي القطـاع(المؤسسات الموجودة : هذه هي القوى الخمس للمنافسة    

  1.الموردون منتجات اإلحاللو 

                                                 
ة ،ص ص حبة نجوى،تأثیر المنافسة في القطاع على األفضلیة التنافسیة للمؤسسة،حالة قطاع الھاتف النقال،مذكرة ماجیستیر،جامعة محمد خیضر، بسكر 1

01 -02  
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أنهـــا وضـــعیة االقتصـــاد التـــي یتمیـــز بحریـــة المواجهـــة و تعـــدد عـــرض طلـــب األعـــوان  المنافســـة كمـــا تعـــرف      

 léonة علـى الخصـوص مـن طـرفـتصادیین المتعلقة بالسلع و الخدمات وقـد درسـت نتـائج و شـروط المنافسـاالق

walras" ". ظـروف السـوق الـذي یتمیـز بمواجهـة بـین األعـوان االقتصـادیین و الـذي تصـل  بالمنافسـةكما یقصد

المنافسـة " كـالرك"االقتصـادي وفـي هـذا السـیاق یـرى  .في النهایة الى تحدید األسعار و تبادل السـلع و الخـدمات 

نظـــام تعتمـــد فیـــه طبیعـــة الســـلع و تطویرهـــا ،و الكمیـــة و الكفـــاءة فـــي اإلنتـــاج لأنهـــا الدعامـــة التـــي ال غنـــى عنهـــا 

  1.،واألسعار وهوامش الربح المحتملة و الممكنة تكون متروكة الى فعالیات المشاریع الخاصة

ساسي للنظام التسویقي و تتعلق بالمؤسسـات التـي تنـتج نفـس مكون أ": هذا وتعرف المنافسة أیضا على أنها     

ـــار الســـوق  ـــى قـــدرة المؤسســـة  فـــي اختی ـــؤثر بشـــكل كبیـــر عل الســـلعة، أو الســـلع الشـــبیهة لهـــا، ودرجـــة المنافســـة ت

  ."المستهدفة، الوسطاء، الموردین، المزیج التسویقي، مزیج المنتوج

قـوم علیـه السـوق، و الـذي یـتحكم فـي اإلسـتراتیجیة  التـي فحسب هذا التعریـف المنافسـة هـي األسـاس الـذي ت     

  2.ستختارها المؤسسة ، و المتعاملین معها

وهناك مـن یمیـز فـي تعریفـه للمنافسـة بـین نـوعین مـن المنافسـة فیمـا یتعلـق بمجـال أعمـال المؤسسـة و ذلـك       

  :3بتقسیمها الى مایلي 

   :المنافسة غیر المباشرة -1

افسة والصراع القائم بین المؤسسات فـي بلـد مـا أو مجتمـع مـا مـن أجـل الفـوز وكسـب المـوارد تتمثل في المن      

المتاحــة فــي هــذا البلد،فالمؤسســات مــن خــالل بحثهــا عــن المردودیــة والربحیــة والتفــوق علــى منافســیها تســعى إلــى 

ما یســمح للمؤسســة الفــوز بنصــیب األســد مــن هــذه المــوارد وبأحســن الظــروف وذلــك مــن ناحیــة الجــودة والتكلفــة،م

بتعظـــیم األربـــاح فـــي ظـــل المنافســـة الشرســـة الـــذي یعرفهـــا االقتصـــاد والتجـــارة العالمیة،وعلیـــه نســـتنتج بـــأن مفهـــوم 

المنافســة غیــر المباشــرة یتمثــل فــي تلــك الصــراعات التــي تحــدث بــین مختلــف المؤسســات مــن أجــل الظفــر بــالموارد 

  .المتاحة في البیئة بأحسن جودة وأقل تكلفة ممكنة

   :المنافسة المباشرة -2

تمثل أساسا في تلك المنافسـة القائمـة بـین الشـركات التـي تنشـط فـي نفـس القطـاع الصـناعي أو تقـوم بإنتـاج ت     

نفس المنتجات أو الخدمات،وهذا النوع من المنافسـة هـو الـذي یهـم المؤسسـات بصـفة أكبـر مـن النـوع األول،والبـد 

مــن قطــاع إلــى آخر،حیــث تعــرف بعــض القطاعــات منافســة شــدیدة وأخــرى مــن اإلشــارة إلــى أن المنافســة تختلــف 

تعـــرف منافســــة محـــدودة أو مــــا یســـمى باحتكــــار القلـــة والــــبعض اآلخـــر االحتكار،وذلــــك حســـب عــــدد المؤسســــات 

  . المتدخلة في السوق وٕامكانات المتدخلین

                                                 
  3- مواد الدسمة،مذكرة ماجیستیر،جامعة الجزائر،الجزائر، صشیقارة ھجیرة ،اإلستراتیجیة التنافسیة و دورھا في أداء المؤسسة،حالة المؤسسة الوطنیة لل 1
  152،ص2001توفیق محمد عبد المحسن،بحوث التسویق و تحدیات المنافسة الدولیة ، دار النھضة العربیة ، بیروت، 2
 26- 25، ص 1996اللعبة، مطبعة اإلشعاع،االسكندریة،  دعبد السالم أبو قحف، التنافسیة و تغیر قواع 3
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نافسـة غیـر المباشـرة مـن أجـل نستنتج بـأن المؤسسـة تسـعى دائمـا إلـى االسـتغالل األمثـل للم هذامن خالل و      

التنافسـیة  الوصـول إلـى مكانـة مرموقـة فـي إطـار المنافسـة المباشـرة بفعـل أدائهـا وفعالیتهـا وكفاءتهـا واسـتراتیجیاتها

  .یةالتي تسمح لها بالحصول على أكبر حصة سوقیة ممكنة وبمردودیة عال

  مؤشرات قیاس المنافسة: المطلب الثاني

لصـــنع واإلنتاجیـــة والحصـــة مـــن الســـوق تشـــكل جمیعـــًا مؤشـــرات للتنافســـیة علـــى مســـتوى إن الربحیـــة وتكلفـــة ا     

  .المؤسسة

  :الربـحـیة  -1

تشكل الربحیة مؤشرًا كافیًا علـى التنافسـیة الحالیـة، وكـذلك تشـكل الحصـة مـن السـوق مؤشـرًا علـى التنافسـیة      

جــرد غــرض رفــع حصــتها مــن الســوق، ولكــن إذا كانــت المؤسســة تعظــم أرباحهــا أي أنهــا ال تتنــازل عــن الــربح لم

یمكــن أن تكــون تنافســیًة فــي ســوق یتجــه هــو ذاتــه نحــو التراجــع، وبــذلك فــإن تنافســیتها الحالیــة لــن تكــون ضــامنة 

  .لربحیتها المستقبلیة

وٕاذا كانــت ربحیــة المؤسســة التــي تریــد البقــاء فــي الســوق ینبغــي أن تمتــد إلــى فتــرة مــن الــزمن، فــإن القیمــة      

  .ة ألرباح المؤسسة تتعلق بالقیمة السوقیة لهاالحالی

تعتمـــد المنـــافع المســـتقبلیة للمؤسســـة علـــى إنتاجیتهـــا النســـبیة وتكلفـــة عوامـــل إنتاجهـــا وكـــذلك علـــى الجاذبیـــة      

فاقهـا الحـالي علـى البحـث والتطـویر أو بـراءات االختـراع التـي إنالنسبیة لمنتجاتهـا علـى امتـداد فتـرة طویلـة وعلـى 

ها إضافة إلى العدید من العناصر األخرى، إن النوعیة عنصر هام الكتساب الجاذبیة ومن ثم النفاذ تتحصل علی

  . إلى األسواق والمحافظة علیها

  :تكلفة الصنع -2

للمنافسـة النزیهـة إذا كانـت تكلفـة الصـنع المتوسـطة  تكون المؤسسة غیر تنافسیة حسب النمـوذج النظـري      

األســواق، ویعــزى ذلــك إمــا النخفــاض إنتاجیتهــا أو عوامــل اإلنتــاج مكلفــة كثیــرا، أو تتجــاوز ســعر منتجاتهــا فــي 

الســببین الســابقین معــًا، وٕانتاجیــة ضــعیفة یمكــن أن تفســر علــى أنهــا تســییر غیــر فعــال، كــل هــذا فــي حالــة قطــاع 

لــى كــون یعــزى ذلــك إ  نشــاط ذو منتجــات متنوعــة، أمــا إذا كــان قطــاع النشــاط ذو منتجــات متجانســة فــیمكن أن 

  . تكلفة الصنع المتوسطة ضعیفة مقارنة بالمنافسین

إن تكلفة الصنع المتوسطة بالقیاس إلى تكلفة المنافسین تمثل مؤشًرا كافیًا عن التنافسیة في فرع نشاط ذي        

ل إنتاج متجانس ما لم یكن ضعف التكلفة على حساب الربحیـة المسـتقبلیة   للمشـروع، ویمكـن لتكلفـة وحـدة العمـ

أن تمثل بدیًال جیدًا عن تكلفة الصنع المتوسطة عندما تكون تكلفة الید العاملـة تشـكل النسـبة األكبـر مـن التكلفـة 

  .اإلجمالیة، ولكن هذه الوضعیة یتناقص وجودها

  :اإلنتاجیة الكلیة للعوامل -3

الفاعلیــة التــي تحــول  )PTF : Productivité Totale des Facteurs(تقــیس اإلنتاجیــة الكلیــة للعوامــل        

المؤسسة فیها مجموعة عوامل اإلنتاج إلى منتجـات، ولكـن هـذا المفهـوم ال یوضـح مزایـا ومسـاوئ تكلفـة عناصـر 
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اإلنتاج، كما أنـه إذا كـان اإلنتـاج یقـاس بالوحـدات الفیزیائیـة مثـل أطنـان مـن الـورق أو أعـداد مـن السـیارات، فـإن 

  .یئًا حول جاذبیة المنتجات المعروضة من جانب المؤسسةاإلنتاجیة اإلجمالیة للعوامل ال توضح ش

مــن الممكــن مقارنــة اإلنتاجیــة الكلیــة للعوامــل أو نموهــا لعــدة مؤسســات علــى المســتویات المحلیــة والدولیــة،      

ویمكن إرجاع نموها سواء إلى التغیرات التقنیة وتحرك دالة التكلفـة نحـو األسـفل، أو إلـى تحقیـق وفـورات الحجـم، 

ة، و یمكـن تفسـیر اإلنتاجیـة یـبالفروقـات عـن األسـعار المسـتندة إلـى  التكلفـة الحد PTF" "یتأثر دلیـل النمـو كما

  .الضعیفة بإدارة أقل فاعلیة أو بدرجة من االستثمار غیر فاعلة أو بكلیهما معاً 

  :الحصة من السوق -4

ن السـوق الداخلیـة بـدون أن تكـون من الممكن لمؤسسـة مـا أن تكـون مربحـة وتسـتحوذ علـى جـزء هـام مـ         

تنافسیة على المستوى الدولي، ویحصل هذا عندما تكون السوق المحلي محمیة بعوائق تجاه التجارة الدولیة، كما 

یمكــن للمؤسســات الوطنیــة أن تكــون ذات ربحیـــة آنیــة ولكنهــا غیــر قــادرة علـــى االحتفــاظ بالمنافســة عنــد تحریـــر 

تقدیر االحتمال لهذا الحدث یجب مقارنة تكالیف المؤسسة مع تكالیف منافسیها التجارة أو بسبب أفول السوق، ول

  .الدولیین المحتملین

عنــدما یكــون هنــاك حالــة تــوازن تعظــم المنــافع ضــمن قطــاع نشــاط مــا ذي إنتــاج متجــانس، فإنــه كلمــا كانــت      

ها مــن الســوق أكبــر وكانــت التكلفــة الحدیــة للمؤسســة ضــعیفة بالقیــاس إلــى تكــالیف منافســیها، كلمــا كانــت حصــت

فالحصة من السوق تترجم إذن المزایا في اإلنتاجیة أو  ،المؤسسة أكثر ربحیة مع افتراض تساوي األمور األخرى

  .في تكلفة عوامل اإلنتاج

و في قطاع نشاط ذي إنتاج غیر متجانس، فإن ضعف ربحیة المؤسسة یمكـن أن یفسـر باألسـباب أعـاله و      

ببا آخر هو أن المنتجات التي تقـدمها قـد تكـون أقـل جاذبیـة مـن منتجـات المنافسـین بـافتراض لكن یضاف ألیها س

تساوي األمور األخرى أیضا، إذ كلما كانت المنتجات التي تقدمها المؤسسة أقل جاذبیة كلما ضعفت حصتها من 

  1.السوق ذات التوازن

  مجاالت التنافس: المطلب الثالث 

من احتالل الصدارة في السوق المحلیة أو العالمیة، فقد لجأت إلى التنافس ضمن  حتى تتمكن المؤسسة        

  :مجاالت عدیدة تتكامل وتتداخل فیما بینها، سنتطرق إلیها في هذا المطلب

  2:من أهم مجاالت التنافس بین المؤسسات نجد     

:التنافس بالوقت-1  

ت في كل العملیات، خاصة تلك المرتبطة بالدورة حیث یجري التنافس بین المؤسسات على اختصار الوق     

، واختصار الوقت بین كل ابتكار وتقدیم منتوج جدید، أي تقلیص دورة حیاة )إمداد، تموین، إنتاج، تسویق(

3.المنتوج، وعلى هذا األساس أصبح الوقت مورد من موارد المؤسسة، وعامال مهما، وأخذ بعدا استراتیجیا   

                                                 
مرباح ،ورقلة ، الجزائر  محمد،   االختراع مؤشر لقیاس تنافسیة المؤسسة و الدول،   حالة الجزائر ،    مذكرة ماجیستیر،جامعة قاصديدویس  1
  12- 10،ص ص 2005،
  366،ص2001التطویر  اإلداري،القاھرة، اإلدارة وتحدیات التغییر، مكتب االستشارة و: سعید یس عامر 2
ر المحاسبة للمنھج الیاباني في إدارة اإلنتاج،منھج المخزون الصفري،مجلة االقتصاد، كلیة التجارة، جامعة عین اآلثا:عصام الدین مصطفى 3

 .2،ص1990شمس،القاھرة،
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  : التنافس بالجودة -2

ما من شك فإن الجودة تعد أهم سالح تنافسي للمؤسسة، وشرط أساسي لقبول أي منتوج بشـكل عـام سـواء       

ویتطلـب التنـافس بـالجودة عـدة  .بالسوق المحلیة، أو العالمیة، ومصدر لتمیز المؤسسة، وارتفاع قـدرتها التنافسـیة،

  1:مقومات أهمها

  .حاجات المستهلك هي أساس تصمیم المنتجات -

 .ل الجودة أهم أولویات اإلدارة العلیاجع -

 .تنمیة وتطویر ثقافة الجودة في المؤسسة -

 .اختیار وتدریب وتحفیز قوة العمل من أجل األداء المتمیز -

 .تصمیم سلیم للمنتجات، وتنفیذ سلیم للتصمیمات -

 .مع الموردین ةتطویر عالقة المؤسس -

 .تبني فلسفة الجودة الشاملة بدال من مراقبة الجودة -

 .إلیمان التام بضرورة التحسین المستمر في ظل إدارة الجودة الشاملةا -

 .استخدام تكنولوجیا اإلعالم واالتصال -

  :التنافس بالتكلفة -3

قدرة المؤسسـة علـى تخفـیض التكـالیف الوحدویـة إلنتاجهـا بنسـبة أقـل مـن «: وتعرف تنافسیة التكالیف بأنها        

نه ال یمكن إعداد سیاسة سـعریة لمنتجـات المؤسسـة دون الـتحكم المسـتمر حیث أ. 2»المؤسسات المنافسة األخرى

فـــي التكـــالیف، بغـــرض ترشـــیدها والســـیطرة علـــى مســـتویات اإلنفـــاق، ألن ذلـــك سیســـاهم فـــي تخفـــیض ســـعر تكلفـــة 

ن ، الكثیـر مـ3حریـة اختیـار األسـعار المناسـبة، ومـن ثـم زیـادة هـامش األربـاح مقارنـة بالمنافسـین يالمنتوج، وبالتـال

  .المؤسسات المتمیزة تنافسیا تعتمد في ذلك على إستراتیجیة السیطرة على التكالیف 

  : 4التنافس التكنولوجي-4

بهــدف بنــاء مركــز تنافســي تتنــافس مؤسســات القطــاع الواحــد حــول الحصــول علــى أحــدث تكنولوجیــا اإلنتــاج      

، وللحصول على مزایا تنافسیة قائمة علـى التي تسمح بتحسین وتطویر المنتجات القدیمة أو طرح منتجات جدیدة

أساس التكلفة األقـل، وتقـدیم منتجـات متمیـزة مـن خـالل البحـوث واالبتكـارات الحدیثـة، والمعـارف العلمیـة وبـراءات 

االختراع، حیـث تشـكل هـذه األخیـرة بعـدا تنافسـیا، وحـاجزا یمنـع دخـول المؤسسـات الجدیـدة كقـوة تنافسـیة محتملـة، 

ؤسسات الیـوم تعمـل وبشـكل مسـتمر علـى تتبـع التطـور التقنـي التكنولـوجي الـذي ال یـؤثر علـى ومن أجل ذلك فالم

مكانتها ومركزها التنافسي فحسب بل على السـلوك المسـتقبلي لزبائنهـا وموردیهـا ومنافسـیها كقـوى تنافسـیة، باتخـاذ 

  .اإلجراءات الوقائیة

  

                                                 
  367ص، 1999، 4ط إدارة اإلنتاج والعملیات في الصناعة و الخدمات،: أحمد سید مصطفى 1
2 Sarge Calabre: filières nationales et marches mondiaux de matière première, paris ,1997,p306 
لمؤسسة أثر السیاسة االقتصادیة على أداء و كفاءة السیاسات التنافسیة اإلنتاجیة و التسییر العقالني للموارد البشریة ، كمؤشرات لألداء في ا: زایدي بلقاسم 3

  .20،ص2002أكتوبر  19اسي في جامعة محمد خیضر بسكرة،الجزائریة،في آفاق االنضمام لالقتصاد العالمي ، ورقة مقدمة في یوم در
4  Bertrand nezeys:les politiques de compétitivité,economica,paris,1994,p05 



  المنافســة   تحلیل                                  الفصل الثاني                             

 33

  1:ؤسسةمن بین المزایا التي تحققها التنافسیة التكنولوجیة للم

تخفیض تكالیف اإلنتـاج بشـكل یسـمح للمؤسسـة خفـض أسـعارها وجـذب أكبـر عـدد مـن المسـتهلكین  -

  .والزبائن

تحقیق الجودة فـي السـلع والخـدمات، وبالتـالي جـذب أكبـر عـدد مـن المسـتهلكین والزبـائن والحصـول  -

 .على أكبر حصة في السوق

 .القطاع تعتبر كحاجز یمنع دخول المؤسسات ضعیفة التكنولوجیا إلى -

 .تعزیز القدرة التفاوضیة للمؤسسة -

 .إعطاء فرصة للمؤسسة إلنتاج منتجات جدیدة، أو بدیلة منافسة -

  : التنافس باألسعار-5

یعتبـــر الســـعر أهـــم ســـالح تنافســـي للمؤسســـة، ومـــن أســـهل السیاســـات التـــي تلجـــأ إلیهـــا للتنـــافس، وتعـــرف 

سیة في حریة اختیار األسعار المناسـبة، ذات الكفـاءة مقارنـة امتالك المؤسسة لمیزة تناف«: التنافسیة السعریة بأنها

  2»بمنافسیها

أي هي قدرة المؤسسة على خفض أو رفع أسـعارها، دون أن یـؤثر ذلـك علـى حجـم الطلـب لمنتجاتهـا، أو 

  .حجم األرباح لدیها

  3:ولكن اعتماد المؤسسة اإلستراتیجیة التنافسیة السعریة یرتبط بمجموعة من القیود      

سیاســة الصــرف المطبقــة فــي الدولــة والتــي تقــوم بتــدخالت دوریــة ألجــل «: ویقصــد بهــا ):التشــریعات(القــوانین -

» ، وبالتـالي تـتحكم بسـقف األسـعارتتعدیل األسعار والهوامش، وتحقیق التوازن التجـاري، وتـوازن میـزان المـدفوعا

  .سعرها في سیاستها التنافسیة السعریةفهذه القوانین إذن تتحكم في حریة المؤسسات في تخفیض أو رفع أ

حیث أن قدرة المؤسسة على تخفیض أسعارها، یرتبط بمدى قدرتها اإلنتاجیـة علـى تلبیـة حجـم : القدرة اإلنتاجیة-

  .الطلب الكبیر الذي یرافق هذا االنخفاض في األسعار

یمـة أسـعار البیـع تـرتبط بسـعر وتعتبـر أهـم قیـد یـؤثر علـى تحدیـد أسـعار المنتجـات، حیـث أن ق: تكالیف اإلنتاج-

  .التكلفة

ویقصـد بهـا بنیـة السـوق التـي تنتمـي إلیهـا المؤسسـة مـن حیـث درجـة : نوع السوق التي تنتمي إلیهـا المؤسسـة-

المنافســة وعــدد المنافســین، والمــوردین والمســتهلكین والزبــائن، حیــث أن مســتوى األســعار یأخــذ بعــین االعتبــار نــوع 

  . هاالسوق والعناصر المشكلة ل

حیث یرتبط مستوى سعر المنتوج بالمرحلة التي یمر بها، فالمؤسسة ال تحتفظ بنفس : مرحلة دورة حیاة المنتوج-

ــــــة المســــــتوى المناســــــب لهــــــا ــــــل إن لكــــــل مرحل ــــــوج، ب ــــــاة المنت               .المســــــتوى لألســــــعار خــــــالل كــــــل مراحــــــل دورة حی

                                                 
 705- 701سعید یس عامر ، مرجع سابق،ص ص 1
  .20زایدي بلقاسم، مرجع سابق،ص 2

3 Armand Dayan : Marketing industriel, Ed Vuibert, 4eEdition, Paris  ,1999.pp112-115 
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، لتعـویض تكـالیف البحـث والتطـویر وتصـمیم المنتـوج تـدخل المؤسسـة بأسـعار مرتفعـة: فبالنسبة لمرحلة االنطالق

  . ، وكبح الطلب األولي من أجل تخفیض التضییق على اإلنتاج في بدایته...

ففـي حالـة نجـاح مرحلـة انطـالق المنتـوج تحـافظ المؤسسـة علـى مسـتوى أسـعارها، وفـي : أما بالنسـبة لمرحلـة النمـو

ا، مــن أجــل زیــادة مبیعاتهــا والحصــول علــى زبــائن جــدد، حالــة العكــس فــإن المؤسســة تلجــأ إلــى تخفــیض أســعاره

  .ومواجهة المنافسین

والتـــي تعتبـــر مرحلـــة حرجـــة بالنســـبة للمنتـــوج، تلجـــأ فیهـــا المؤسســـة إلـــى تخفـــیض : أمـــا بالنســـبة لمرحلـــة النضـــج  

 .أسعارها للمحافظة على حصتها في السوق، ومواجهة المنتوجات المنافسة

د األسـعار حیـث أن حجـم الطلـب یتمیـز بمرونتـه مـع تغیـر مسـتوى األسـعار، لـذا ویعتبـر قیـد مهـم لتحدیـ: الطلب-

 .البد على المؤسسة أن تراعي ذلك في تنافسیتها السعریة

حیـث یجـب علـى المؤسسـة أن تأخـذ بعـین االعتبـار األسـعار السـائدة فـي السـوق، : السعر المطبـق فـي السـوق-

األســعار المنافســة، وردة الفعــل اتجــاه أســعارها التــي تقــاس  بالخصــوص األســعار المنافســة، وذلــك بدراســة وتحلیــل

 انطالقا من السعر التنافسي القدیم والحالي، 

ومــن مجمــل مــا ســبق نســتنتج أن المؤسســات التــي تریــد الریــادة والبقــاء فــي محــیط یتمیــز بــالتحوالت وشــدة        

افســیا، هــذه القــدرات التــي البــد أن تســتغل فــي المنافســة، علیهــا امــتالك قــدرات معینــة تؤهلهــا وتمكنهــا مــن التمیــز تن

  .إلخ...دة، التكنولوجیا، التكلفةمجاالت عدیدة أهمها الوقت، الجو 
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  تحلیل المنافسة : المبحث الثاني 

هناك عدة أسئلة تطرحها المؤسسة على نفسها و تحاول اإلجابة عنها بغیة التعرف على منافسیها و التقرب      

كمـا یجـب .ومـاهي  اسـتراتیجیاتهم  ومـاهي نقـاط قـوتهم و ضـعفهم  مـن هـم منافسـیها : وهـي : فـأكثر مـنهم أكثـر 

  .كذلك متابعة البیئة التنافسیة و مواكبة التغیرات المختلفة

  تحدید المنافسین :األولالمطلب 

في تحدید المنافسین تحدید المؤسسة لمنافسیها أمر سهل ،ولكن الصعوبة ال تكمن  أنقد یعتقد البعض       

  .دخولهم في السوق یشكل خطرا على المؤسسة  في تحدید المنافسین المحتملین الذین  إنماالحالیین و 

المؤسسة التي تقوم بتقدیم نفس البضـاعة أو : ویمكن تعریف المنافس من خالل نظرة الزبائن له ، على أنه      

  ،1حاجة أو المطلب لهؤالء الزبائن الخدمة التي تقدمها مؤسستك و التي تلبي نفس ال

التي تتعامـل فـي نفـس السـوق ، وتنـتج نفـس المنتجـات و  األخرىهم فقط المؤسسات لیس  ولكن المنافسون      

المنـافس ال : " Technofi "تقـدیر تحاول اقتطاع شریحة الزبائن الذین اعتـادوا التعامـل مـع المؤسسـة ، فعلـى حـد 

یقتطـع جانبـا   أنولكن المنافس هو كل من یساوم المؤسسة و یحاول .  2تج المنافسالمن  أویعني دوما المؤسسة 

خمـــس قـــوى تنافســـیة و تعمـــل كـــل قـــوى تنافســـیة  علـــى تحـــدي  "  "porter، وعلـــى ذلـــك یعـــرض  أرباحهـــامـــن 

  :المؤسسة بشكل مختلف

  : )المنافسة الحالیة ( شدة المنافسة في الصناعة -1

حالیــة دورا فعــاال و تعتبــر بمثابــة محــور ومركــز القــوة التــي تــؤثر علــى درجــة جاذبیــة تلعــب شــدة المنافســة ال       

الصــناعة وذلــك الن شــدة المنافســة وحــدة التنــافس تــؤثر علــى دخــول منافســین جــدد الــى هــذا القطــاع ، ألن الســلع 

و  األسـعار یمكن استبدالها من مؤسسة ألخرى بفعـل تقـارب جـودة المنتجـات ، وهـذا مـا یقـود الشـركات الـى حـرب

ارتفاع تكالیف اإلعالن و بالتـالي انخفـاض متوسـط الربحیـة ، و بصـفة عامـة هنـاك مجموعـة مـن العناصـر تـؤثر 

  :3وحدتها و هي  في تحدید درجة شدة المنافسة 

  .                    معدل النمو الكامل في الصناعة  - 

              .معدل التحسین في المنتوجات و الخدمات - 

  دة المنافسة بین المنافسین الحالیین في السوق       ش - 

  استقاللیة الخدمات                                     - 

  .التركیز و التوازن بین المنافسین - 

  .تعقید التكنولوجیا في الصناعة –

  .قدرات اإلدارة –

  مدى عمق تمییز المنتج - 

  المنتجات المتوافقة - 

                                                 
  .182، ص 1995،معھد اإلدارة العامة، السعودیة ،.أ. ، ، القیم التنظیمیة،ترجمة ھیجان ع.فرانسیس د 1

2Kolter p et Dubois B, Markrting managment,dixiéme édition, édition puplic-union,paris, 2000.p.249   
  119، ص1999دخل استراتیجي،دار النشر الیازوري العلمیة، األردن ، سعد غالب یاسین ، اإلدارة الدولیة، م 3
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 و هي أنه كلما زاد عدد المؤسسات التي تنشط  في القطاع كلما ازدادت  شـدة المنافسـة  نتوصل الى نتیجة      

قــدرات و مكانــة المؤسســات فــي الســوق ، حیــث كلمــا ازداد  و العكــس صــحیح ، هــذا باإلضــافة الــى مــدى تشــابه

ویتمثـل فـي معـدل  ه شـدة  المنافسـة ،ـــآخـر تـرتبط بتشابه اإلمكانات كلما ارتفع الضغط التنافسي ، وهنـاك عامـل 

تنمیــة رقــم  بإمكانهــا، حیــث یرتبطــان ســلبیا ، ففــي حالــة نمــو الطلــب بــوتیرة معتبــرة فكــل المؤسســات  1نمــو الطلــب

 األعمـالرغم ثبات حصتها السوقیة ، و العكس في حالة عدم نمو الطلب ، فالوسیلة الوحیدة لتنمیـر رقـم  أعمالها

ذا مـــا یزیـــد فـــي الضـــغط التنافســـي و شـــدة المنافســـة بـــین هـــي البحـــث عـــن الحصـــص الســـوقیة للمنافســـیبن ، وهـــ

  .المؤسسات التي تنشط في نفس القطاع 

  :  )تهدید دخول منافسون جدد( تهدید الداخلین الجدد   -2

ـــدخول        ـــى ال ـــادرون عل ـــون و الق ـــى یشـــكل المنافســـون الجـــدد المحتمل ـــى المؤسســـات ســـوق مـــال ـــدا عل ا ، تهدی

حواجز من اجل عرقلـة دخـولهم الـى السـوق بسـهولة ،  إنشاءى هذه األخیرة معرفته و ي یتحتم عللالحالیة، و بالتا

، ویـزداد التهدیـد كلمـا كانـت 2و لهذا السبب یفضل البعض استعمال عبارة وجود قیود على الدخول الى الصناعة 

ا ســیقلل مـن فــرص المنافسـة شـدیدة و الضــغط التنافسـي قویــا فكلمـا كانــت القیـود أو حــواجز الـدخول مرتفعــة ، فهـذ

دخــول منافســین جــدد و العكــس صــحیح ، إضــافة الــى هـــذا فــال بــد علــى المنــافس الجدیــد األخــذ بعــین االعتبـــار 

الـــرد علـــیهم بقـــوة ، بفعـــل الخبـــرة الكبیـــرة و  إمكانیـــةالتوقعـــات المنتظـــرة حـــول ردود  فعـــل المنافســـین اآلخـــرین  و 

یكـون رد فعلـه عنیفـا و محطمـا للمؤسسـة الجدیـدة باسـتعمال  المعرفة الجیدة بالسوق و بكل خبایاهـا ، و علیـه فقـد

  .استراتیجیات مضادة و محطمة للمنافس الجدید

یراعـي ردود أفعـال المنافسـین  المتواجـدین  أنالجدیـد أو الـداخل الجدیـد الـى السـوق البـد  وعلیه فان المنافس     

عدم الدخول ، و كذلك مـدى  أوراراته بالدخول ، و التي ستؤثر على ق إفشالهتحطیمه و  إمكانیةفي السوق حول 

  .تحفیزاته للدخول من عدمه

  :  تهدید المنتجات البدیلة -3

التي تؤدي نفس الوظیفة للمنتج المعني بالنسبة لنفس مجموعة  المنتجات البدیلة هي المنتجات  أنعلما        

تهدیدا بالنسبة للمؤسسة ، وذلك  تشكل  فإنهاالمستهلكین ، و لكن  بتركیزها على تكنولوجیات مختلفة ، وعلیه 

  :في ظل توافر العوامل التالیة باألخص

  .یتم في أي لحظة  أناالستبدال ممكن  - 

  .توافر حریة االختیار أمام المستهلك - 

  .تعود المستهلك على شراء السلع البدیلة أو عدم والئه لعالمة معینة - 

  .ل مقارنة بالمنتج المرجعي أي كونه اقل نوعیة و اقل تكلفة سعر المنتج البدی/ تغیر العالقة نوعیة - 

قطاع العیش في عزلة كلیة عن بقیـة  أليوتبعا لما بینا آنفا یمكننا  الوصول الى نتیجة و هي أنه ال یمكن      

ین القطاعات التي تعرض منتجات تلبي نفس االستعمال تقریبـا ، و تتـرجم هـذه الظـاهرة بتواجـد مرونـة متقاطعـة بـ

                                                 
1PHILIPPE MOATI: Heterogeneite des entreprises et échange international, ED.ECONOMICA,1992,P159  

  30مرجع سابق،ص : عبد السالم أبو قحف  2
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ال یجـب أن ، و بالتـالي یمكـن القـول بـان المنتجـات البدیلـة تفـرض سـقفا للسـعر 1منتج القطـاع و المنتجـات البدیلـة

فسوف یتم تحول المستهلكین الى اسـتهالك المنتجـات البدیلـة ،  وٕاال األصليتتجاوزه المؤسسات التي تنتج المنتج 

  .وتفكیر علمي األخذ بعین االعتبار تهدید المنتجات البدیلة إستراتیجیةوهذا ما یدفع المؤسسات التي لدیها أبعاد 

  :  )المشترین ( قوة مساومة الزبائن  -4

إن الزبائن أو المشترین بصفتهم یمثلون هیكل الطلب على منتجات المؤسسات ، فإنهم یسعون دائما الى      

   2:نذكر بعضها فیما یلي أنتحقیق بعض المكاسب و المنافع التي یمكن 

  .خفض أسعار المنتجات المشتراة -                  

  .رفع نوعیتها باستمرار -                  

  .العمل على زیادة أوضاع المنافسة بین البائعین -                  

  .ممارسة أكبر قدر ممكن من المساومة معهم -                  

الزبـائن أمـام  المـوردین، فسـوف یكـون بإمكـانهم التـأثیر علـى  ء بأنه من خالل القـوة التفاوضـیة لهـؤالنستنتج      

مردودیة المنتجین و تقییدهم  أكثر و جعلهم یلتزمون بضمان تحقیق أكبر منافع للمستهلك ، فضال على إجبارهم 

تقـدیم خـدمات واســعة للزبـون وشــروط دفـع و تسـدید متمیــزة و مناسـبة لهــم مـن خـالل مختلــف األفكـار و الدراســات 

مرتبطــة بالعدیــد مــن  بأنهــا، یتضــح جلیــا مســاومتهم و قــوتهم التفاوضــیة و  تــي تطرقــت الــى مــدى تــأثیر المشــترینال

تــنقص مــن قــوة المشــترین فــي تعــاملهم مــع المؤسســات المنتجــة ، وعــادة مــا تتمثــل هــذه  أوالشــروط ، و التــي تزیــد 

  :التي ترتبط  بها سلطة المشترین في العناصر التالیة  الشروط

( حجم مشتریات هؤالء العمالء أو تركز مجموعة زبائن بشرائها كمیات معتبرة مقارنة برقم أعمـال الشـركة  كبر -

  .3) البائع 

عدم أو قلة تمایز المنتجات ، و بالتالي قدرة الزبائن على إیجاد موردین آخـرین بسـهولة و هـذا مـا یـدعم قـوتهم  -

فـــي حالـــة عـــدم اســـتجابة المـــورد لشـــروطهم و عـــدم مـــنحهم  التفاوضـــیة ، ألنـــه بإمكـــانهم التحـــول الـــى مـــورد آخـــر

  .تسهیالت وضمانات 

  .  الخدمات/ ارتفاع درجة حساسیة الطلب لتغییر في أسعار السلع -

ــالبیع المباشــر للمســتهلك - ، حیــث أن هــذا األخیــر قــد یفــرض شــروطه علــى هــذه  وجــود بعــض الشــركات تقــوم ب

  .4الشركات

الخدمــة ، أي علــى درایــة تامــة بالطلــب ، الســعر الحقیقــي / ات المتعلقــة بالســلعةحیــازة الزبــون علــى كــل المعلومــ -

  .للسوق و حتى التكالیف التي تحملها المورد

بــاختالف  نسـتنتج فـي األخیــر بـان هـذه الشــروط المـذكورة و التـي تعطــي القـوة التفاوضـیة  للمؤسســة تختلـف      

 األقسـامتـنجم مـن جـراء سـوء اختیـار الزبـائن و  أنالتي یمكـن  التأثیرات، و علیه فان المؤسسة و بفعل هذه السلع

                                                 
1 PHILIPPE MOATI:OPCIT,P159  
 123صسعد غالب یاسین ، مرجع سابق ،  2
  125نفس المرجع ، ص 3
  31عبد السالم أبو قحف،مرجع سابق ،ص  4
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الســـوقیة المناســـبة ، وكـــذلك عـــدم تحقیـــق حاجیاتـــه و رغباتـــه بصـــفة كاملـــة و خاصـــة فـــي ظـــل كثافـــة الصـــناعة و 

شراســـة المنافســـة ، فهنـــا یتوجـــب علـــى المؤسســـة الســـعي جاهـــدة الـــى حســـن اختیـــار القـــرار االســـتراتیجي  و ذلـــك 

الــذین یعــودون بــالنفع و الفائــدة علــى المؤسســة ، حتــى تــتمكن مــن خــالل تلــك العملیــات تحســین  باختیــار الزبــائن

 أشكال، و بالتالي تجنب أي شكل من  األعمالسیاسة انتقاء الزبائن و تقسیم جید لرقم  بإتباعوضعیتها التنافسیة 

معینین و معـروفین تجعلهـم یفرضـون  وهذا الن التركیز على زبائن، 1بمجموعة من الزبائن ) االرتباط ( التبعیة  

تقریــرهم بصــفة جماعیــة التخلــي عــن شــراء  إمكانیــةعلــیهم شــروطهم و تــزداد بــذلك قــوتهم التفاوضــیة ، و بالتــالي  

في حالة خطیرة ، وقد تلجا الى البحث عن زبائن جدد و بالتـالي تحمـل  وهو ما یجعل المؤسسةمنتج المؤسسة ، 

جـل إعـادة صـورة عالمتهـا و مكانتهـا فـي السـوق ، هـذا إن اسـتطاعت أبـر مـن تكالیف إضافیة و تضیع وقت معت

  .التوصل الى ذلك ، ألنها في كثیر من األحیان یكون مصیرها اإلفالس و الزوال

   :قوة مساومة الموردین  -5

مــن  و تــأتي قــوة مســاومة ممــوني المؤسســة بــالمواد األولیــة و مختلــف مســتلزمات المســتخدمین فــي اإلنتــاج ،     

الحــد مــن الكمیـات المباعــة للزبــائن المعنیــین ، و  أوهــؤالء رفــع سـعر منتوجــاتهم ، خفــض مســتوى الجـودة  إمكانیـة

  .هذا دون الخوف من فقدان حصته السوقیة و مكانته في هیكل الصناعة و من دون فقدان عمالئها 

بائنهم ، أي المؤسسـات التـي تتعامـل یؤثرون على على مردودیة نشاط ز  األقویاءن الموردین أنستنتج من ذلك ب  

و غیرها من القیود مثل انخفاض  األسعارالمؤسسات نقل عبء الزیادات في  إمكانیةمعهم خاصة في حالة عدم 

التــي ستخســر زبائنهــا و تـنخفض حصــتها الســوقیة وقــدرتها علــى الجـودة ، وهــذا كلــه یعــود بالســلب علـى المؤسســة 

  .  2ن ربحیة الصناعة ستنخفضأب المنافسة ، وبصفة عامة یمكن القول

ن المورد من جهته كذلك یسعى جاهدا الى رفع قدرته التفاوضیة التي تسمح لـه بأنالحظ من خالل ما سبق      

من التطورات التي یعرفها السوق لفرض شروطه خاصة فـي ظـل عـدم وجـود منافسـة  بتعظیم أرباحه و االستفادة 

 إضــافیةب مــن مهــام المؤسســات اإلنتاجیــة، ألنهــا تصــبح تتحمــل تكــالیف ، وهــذا مــا یصــعحــادة و منتجــات بدیلــة 

   .3،  التي تؤثر على الطلب و القدرة الشرائیة للمستهلك األسعارمرتفعة و بالتالي انخفاض أرباحها بفعل رفع 

التي تحدد  الدولة باعتبارها هي تأثیروستین أجون  أضافالى القوى التنافسیة الخمسة لبورتر فقد  باإلضافة     

و  األسعارالعنصر الحاكم الذي یحدد العدید من  أنها من لدیه حق الحصول على الموارد الرئیسیة ، كما

 أوالتكالیف وتؤثر باعتبارها مصدر القوانین و التشریعات و المسیطرة على الهیاكل القاعدیة باعتبارها المورد 

، كما أضاف باعتبارها منافس في السوق أوار التام في بعض القطاعات التي تتطلب االحتك العمیل الوحید 

  4.التقافیة الدیمغرافیة، السیاسیة، االقتصادیة،: أوستین العدید من العوامل األخرى

  و نقاط القوة و الضعفتحدید استراتیجیات المنافسین  :المطلب الثاني

  تحدید استراتیجیات المنافسین -1

                                                 
1 Jean jacques lambin: MARKETING STRATEGIQUE , 3 EDIT,ED.SCIENCE INTERNATIONAL,1994,P275 
 123سعد غالب یاسین، مرجع سابق ،ص  2
   .30عبد السالم أبو قحف ، مرجع سابق ، ص3
تیجیة لمواجھة  المنافسة ،حالة مؤسسة الجزائریة لالتصاالت موبیلیس،مجلة العلوم اإلنسانیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، حبة  نجوى، الخیارات اإلسترا 4

  .4- 3، ص ص 2007الجزائر ، دیسمبر
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رب منافســیها ضــروریة لفهــم اســتراتیجیتهم ، وهــؤالء المنافســین هــم الــذین إن التعــرف الــدقیق للمؤسســة علــى اقــ    

و بالتالي البد من تحدید   داخل القطاع اإلستراتیجیةیتبعون نفس االستراتیجیات و یشكلون ما یعرف بالمجموعة 

  :المنافسین و تصنیفهم في مجموعات وفقا لالستراتیجیات المتبعة وذلك عن طریق 

النظـــــر الـــــى الســـــلعة ، الجـــــودة ، الحجـــــم ، درجـــــة  أساســـــهاو المعـــــاییر التـــــي یـــــتم علـــــى الخصـــــائص  دتحدیـــــ -

  .الخ.....التعقید

  .التعرف على استراتیجیات المنافسین و مالمح كل منافس  - 

  .إتباعهاتصنیف هؤالء المنافسون في مجموعات و بناء علیه تحدید االستراتیجیات التي یمكن  - 

  افسینتحدید نقاط قوة وضعف المن -2

ـــى وضـــع  اســـتراتیجیات المؤسســـة ، نظـــرا الن  إن     مقارنـــة وضـــع المؤسســـة بالمؤسســـات المنافســـة یســـاعد عل

  .یتوقف بدرجة كبیرة على قوة أو ضعف المنافسین  األهدافتنفیذ االستراتیجیات و تحقیق  إمكانیة

یعبـر عـن مـا تسـتطیع المؤسسـة  میـزة تنافسـیة ، وكمـا أوویعبر جانب القوة  عن عامـل تمیـز و تفـوق معـین      

جانب القوة هو المقدرة المتمیـزة و  إذن. المحتملة للمنافسین  أوالقیام به بشكل فائق بالمقارنة مع القدرات الحالیة 

  .الخاصة و التي تعد هامة حیث تعطي للمؤسسة میزة مقارنة في السوق

لیس لدیها الطاقة الالزمة للقیام به  أويء ما تقوم به المؤسسة بشكل سعن جانب الضعف فهو شيء  أما      

  .1المنافسینعلى الرغم من توافرها لدى 

 أو اإلســتراتیجیةتحدیــد نقــاط القــوة و الضــعف  یســاهم فــي تحدیــد قــدرة المنافســین علــى مباشــرة منــاوراتهم  إن     

تشخیص من المجدي  إلعدادالممكن وقوعها في المحیط و القطاع و  األحداثتصرفاتهم و تساعد على مواجهة 

  :عن كل منافس وهي كالتالي  األساسیةالبدء بجمیع المعطیات 

  األعمالرقم  - 

  حصة السوق - 

  المردودیة - 

  الهامش - 

  التدفق - 

  

  

  برنامج االستمرار - 

  2اإلنتاجقدرة  - 

  متابعة البیئة التنافسیة : لثالمطلب الثا 

                                                 
 169،ص 1995تكوین و تنفیذ استراتیجیات التنافس، دار المعارف،االسكندریة،: ، اإلدارة اإلستراتیجیة .م.خلیل  ن 1
 38ة ھجیرة، مرجع سابق ،ص  شیقار 2
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ـــات البیئـــة       ـــل المنافســـة والتعـــرف علـــى مكون التنافســـیة للمؤسســـة التـــي تعمـــل فیهـــا ، ال یكفـــي لبنـــاء إن تحلی

إسـتراتیجیة ناجحـة للتنـافس ، فعلـى الـرغم مــن أهمیـة التعـرف علـى مكونـات هــذه البیئـة إال انـه بقیـت هنـاك العدیــد 

  :من الخطوات الهامة و المطلوبة لالستعالم عن المنافس و هي 

  .جمع المعلومات عن البیئة التنافسیة - 

  .الموجودة في البیئة ل الفرص و التهدیداتكشف و تحلی - 

  :جمع المعلومات عن البیئة التنافسیة  -1 

تخضــع عملیــة جمــع المعلومــات للجهــد المــنظم حتــى یتســنى الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة ، فالدراســة      

  1:ألمور التالیةتعتبر عملیة حتمیة لتكوین رصید متجدد من معلومات و التي تخص ا المستمرة ألوضاع السوق 

أنـــواع المنتجـــات ومواصـــفاتها التـــي یطلبهــــا الســـوق و التـــي یمكـــن للمؤسســـة إنتاجهــــا لمزایـــا نســـبیة اكبـــر مــــن  -

  .منافسیها

  أنواع الزبائن لمختلف المنتوجات و تفضیالتهم من حیث المواصفات و األسعار و الشروط  -

  یا التي یتمتعون بها في مواجهة المؤسسةأنواع المنافسون ودرجة سیطرتهم على األسواق ، و المزا -

  .المتوفرة في السوق و مصادر إنتاجها  و البدیلةأالمنافسة أنواع المنتجات – 

  .أنواع الخدمات المكملة للمنتوجات و مدى توفرها لدى المنافسین  -

منافســة علــى تفضــیل الزبــائن للمنتجــات الفــي الســوق لمثــل منتوجــات المؤسســة ، و اتجاهــات  األســعارحركــة  -

   .أساس أفضلیة السلعة

  .حجم السوق الحالي و المرتقب في الفترات القادمة مقدر بكمیة المبیعات -

ل دراســـة التنـــافس یجـــب أن تكـــون  هنـــاك وحـــدة تنظیمیـــة مســـؤولة عـــن الجمـــع المـــنظم و المســـتمر أجـــومـــن    

  .للمعلومات و تقدیمها في شكل یسهل فهمه و تحلیله و تخزینه و نشره 

  :عدة مصادر لذلك وهي  "Dominique Michel "وأما عن طریقة جمع المعلومات فقد حدد    

  .تحلیل الصحف ووسائل اإلعالم المختصة - 

  .مراقبة القوانین ، الشهادات و التنظیمات - 

  .استشارة بنوك المعطیات - 

  .االستماع الى المختصین في هذا المیدان - 

  .تفكیك المنتجات المنافسة - 

  :شف و تحلیل الفرص و التهدیدات الك -2

تهدیـــدات ینبغـــي تفادیهـــا و تشـــیر  أوتعكـــس المعلومـــات التـــي یـــتم جمعهـــا فرصـــا للمؤسســـة ینبغـــي اقتناصـــها      

  تحقق فیها میزة نسبیة عن منافسیها  أنللمؤسسة و مجاالت یمكن  أفضل أوضاعالفرص  الى 

سـة قـد تنشـا مـن تغیـرات غیـر مواتیـة فـي الظـروف البیئیـة أضرار محتملة للمؤس أوفتعني مشاكل  التهدیدات أما  

  . 1التعامل معها بأفضل صورة ممكنة أوینبغي على المؤسسة تفادیها 

                                                 
  90السلمي ع ، السیاسات اإلداریة في عصر المعلومات ، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرة ، ص  1
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ویــتم اكتشــاف الفــرص و التهدیــدات مــن خــالل اســتعراض المعلومــات و البیانــات التــي تــم جمعهــا ثــم مناقشــتها    

تجاهات المتغیرات البیئیة  المؤثرة على نشاط المؤسسة سـواءا لتحدید تأثیرها المحتمل و محاولة التنبؤ بسلوك و ا

   .في المستقبل القریب أو البعید

وتقـدم عملیـة تحلیـل الفـرص و التهدیــدات احتمـاالت وجـود مركـز نسـبي معــین یمكـن أن تحتلـه المؤسسـة وذلــك    

ي توجیـــه جهودهـــا تجـــاه مـــن خـــالل تحدیـــد األهمیـــة النســـبیة لهـــذه التهدیـــدات و الفـــرص  ممـــا یســـاعد المؤسســـة فـــ

   .استغالل الفرصة أو مواجهة التهدید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  هیكل السوق و المنافسة: المبحث الثالث

التي تحـدد عالقـات البـائعین فـي السـوق  المالمح التنظیمیة تلك " Market Structure "هیكل السوقیقصد ب      

بـبعض، وعالقـات البـائعین بالمشـترین، وكـذلك عالقـات  بعضـهم بـبعض، وعالقـات المشـترین فـي السـوق بعضـهم

ممـــن یعرضــون الســـلعة، ســواء كـــانوا موجــودین فـــي الواقــع أو مـــن المتوقـــع  البــائعین الموجـــودین بالســوق بغیـــرهم

 وبعبارة أخرى یعني التركیب. المنشآت الجدیدة المتوقعة التي یمكن أن تدخل إلى السوق وجودهم، ویتضمن ذلك

                                                                                                                                                                  
 67، ص2000، اإلدارة اإلستراتیجیة، إدارة األلفیة الثالثة، الدار الجامعیة، االسكندریة،.ن.العارف  1
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المنافســة والتسـعیر فــي  المــح الخاصـة بتنظــیم السـوق التــي یبـدو أنهــا تـؤثر إســتراتیجیًا فـي طبیعـةالسـوقي تلـك الم

السـوق، وهـذه المالمـح كثیـرة  یتأثر سلوك المنشآت أو الهیئات المتواجدة في البیئة السـوقیة بمالمـح هیكـل. السوق

  ومتعددة، 

   :السوقلهیكل  التركز الصناعي كمؤشر: األولالمطلب  

   عریف بمفهوم التركز الصناعيالت -1

عـدد  أیـديفـي  األسـواق أوالصـناعات   إحـدىفـي  اإلنتاجالمقصود بتركیز السوق هو الى أي مدى یتركز       

سوق بشكل منفرد،وعلى  أومحدود من المؤسسات لذا ففي قیاس تركیز السوق ینصب اهتمامنا على كل صناعة 

ن إعة ، فبــافتراض ثبــات بــاقي العوامــل المــؤثرة فــي التركیــز ،فــللمؤسســات فــي كــل صــنا يالعــدد و الحجــم النســب

فـي السـوق و یسـتتبع هـذه  أنصـبتهازاد تبـاین بـین  أوتركیـزا كلمـا قـل عـدد المؤسسـات المنتجـة  أكثـریكـون  السوق

  :التعاریف مایلي

صــغیر مــن الــى أي مــدى یــتحكم عــدد  بــاألخیر،ویقصــد اإلجماليیجــب التمییــز بــین تركیــز الســوق و التركیــز  -1

  القطاع الصناعي  أوحد من القطاعات الكبیر كالقطاع المالي أ أوللدولة ككل  اإلجمالي اإلنتاجالمؤسسات في 

یجب كذلك التفریق بین مقاییس التركیز المطلق و مقـاییس الالمسـاواة ، فمقـاییس التركیـز المطلـق تتعلـق بكـل -2

 اإلحصائیةمن النظریة  أصولهاقاییس الالمساواة فتستمد م أماالنسبیة في السوق  أنصبتهامن عدد المؤسسات و 

الذي یضعف من االعتماد  األمرالسوقیة ، وتهمل هذه المقاییس كلیة عدد المؤسسات ،  األنصبةو تقیس تشتت 

  .في انجاز بعض الدراسات المهمة تمقاییس الالمساواة قد استخدم أنعلیها كمؤشر تركیز السوق ، غیر 

ن المقصود هو تركیز البائعین أفهناك افتراض ضمني ببین تركیز المشترین و تركیز البائعین ،یجب التمییز  -3

ولكن هناك العدید من السلع الوسیطة التي یتم تـداولها بـین المؤسسـات و حتـى السـلع االسـتهالكیة ) المؤسسات( 

الحـاالت أن یؤخـذ فـي االعتبـار یبیعهـا الصـناع الـى بـائعي الجملـة و الموزعین،وعلیـه فلعلـه مـن األنسـب فـي هـذه 

  1.عدد  المشترین  وكذلك األحجام النسبیة لمشتریاتهم باإلضافة الى تركیز البائعین

  مقاییس التركیز: ثانیا 

 : نسبة التركز .1

و یتمیـز  ة للحجم الكلـي للصـناعةـحجمًا في الصناعة بالنسب المؤسساتوهي تمثل مجموع نصیب أكبر      

  نه یعامل كل المؤسسات الداخلة في القیاس بصورة متساویة مقیاس نسبة التركز بأ

  البساطة وسهولة التطبیق  :اهـــمزای

  : هـــعیوب

  . أنه یأخذ باالعتبار أكبر المنشآت حجمًا وال یدخل كل المنشآت في االعتبار-1

ن أن یختلف من أن اختیار أكبر المنشآت حجمًا في الصناعة ال یستند إلى معیار موضوعي محدد وٕانما ممك-2

 . باحث إلى آخر

                                                 
  31- 29روجر كالرك ، مرجع سابق ،ص ص  1



  المنافســة   تحلیل                                  الفصل الثاني                             

 43

حجمًا التي تختلف تبعًا لعدد المنشآت األكبر أن نسبة التركز والتطور الذي یحدث علیها من فترة ألخرى سوف -3

والتــي قــد یتغیــر وضــعها بمــرور الــزمن وكــذلك قــد یتغیــر ترتیبهــا بــین بعضــها الــبعض ، وهــذه  أخـذت فــي االعتبــار

نســبة التركــز ال  أن إال فــي الصــناعة،  أوكــم علــى درجــة المنافســة فــي القطــاع التغیــرات تعتبــر هامــة جــدا فــي الح

 .تظهرها

مما سبق یتضح لنا أن نسبة التركز ال تصلح للحكـم علـى مـدى التغیـر الـذي یحـدث فـي درجـة التركـز، بـل   

لسـلوك موحـد، من المشكوك فیه أن تظهر هذه النسبة مدى التشابه أو التباین بین هیاكل األسـواق و التـي تشـیر 

یكـون سـلوك المؤسسـات  أنحیث انه في حالة تساوي نسبة التركز بالنسبة لعدد معین مـن الوحـدات مـن الممكـن 

 أو كانــت الكمیــة الباقیــة تتــوزع علــى وحــدات كبیــرة صــغیرة العــدد إذامختلفــا تمامــا، ویعتمــد ذلــك علــى مــا  األخــرى

 ن سلوك المؤسسـات یعتمـد علـىفإالصغیرة، كذلك  على عدد كبیر من الوحدات أوعلى وحدات متوسطة الحجم 

درجة عالیة  تأثیرفان المؤسسات تقع تحت  كانت حریة الدخول مكفولة  فإذاكانت حریة الدخول مكفولة،  إذاما 

كمـا أن نسـبة التركـز الضـعیفة ال تضـمن وجـود منافسـة  هنـاك قیـود علـى هـذه الحریـة من المنافسة عما لو كانـت

  . ، إذ قد یتم عقد اتفاقیات مستترة أو صریحة بین هذه المؤسساتقویة بین المؤسسات

 : ومعامل جیني نزامنحنى لور -2

 ىویتمیز منحن وهو یقیس مدى ابتعاد التوزیع الفعلي للمنشآت الموجودة في الصناعة عن التوزیع المتساوي  

نتاجیـة فـي الصـناعة علـى خـالف نسـبة لورانز و معامل جیني بأنهما یأخذان في االعتبار العدد الكلي للوحدات اإل

ن مستوى التركز إالتركز التي تكتفي بمجموع أنصبة عدد محدود من أكبر الوحدات اإلنتاجیة في الصناعة، لذلك ف

المقاس بواسطة منحنى لورانز أو معامل جیني یتـأثر بـالتغیر الـذي یحـدث فـي العـدد الكلـي للوحـدات اإلنتاجیـة فـي 

زة معامل جیني فـي تسـهیل إمكانیـة المقارنـة بـین أكثـر مـن منحنـى لـورانز و بالتـالي أكثـر ، بالرغم من می.الصناعة

مـن صـناعة فـي وقـت واحـد أو لصـناعة واحـدة فـي عـدة  فتـرات زمنیـة، إال انـه یعیبـه إمكانیـة إعطـاء نفـس مسـتوى 

  1.التركز لصناعتین تختلفان في هیكلهما اختالفا كبیرا

 هیرفندال –مقیاس هیرشمان -3

وهــو یمثــل مجمــوع مربعــات نســبة إســهام كــل منشــأة مــن المنشــآت الموجــودة فــي الصــناعة إلــى الحجــم الكلــي      

 وبالتالي فهو یأخذ باالعتبار دخول منشآت جدیدة للصناعة أو خـروج بعـض المنشـآت مـن الصـناعة .  للصناعة 

لك على درجة التركز ودرجـة االحتكـار أو وتأثیر ذفتنخفض قیمته في الحالة األولى بینما تزید في الحالة الثانیة ،

  . المنافسة بالصناعة والتطور الذي یحدث علیها

شعبیة متزایدة بین المهتمین باقتصادیات الصـناعة فـي السـنوات األخیـرة  المؤشر ذو  لقد أصبح المؤشر هذا     

یمكـــن حســـابه كمجمـــوع ، كمـــا أن لهـــذا المؤشـــر أهمیـــة خاصـــة فـــي تحدیـــد األســـعار فـــي أســـواق احتكـــار القلـــة ،و 

فتربیــــع أنصــــبة المؤسســــات یعطــــي وزنــــا اكبــــر .مربعــــات أنصــــبة جمیــــع المؤسســــات العاملــــة بإحــــدى الصــــناعات
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للمؤسسـات كبیــرة الحجــم ، وعلیــه فالمؤشـر یعتمــد علــى تبــاین أنصــبة المؤسسـات وعلــى عــدد المؤسســات و تتــراوح 

  . 1ي حالة االحتكار التامقیمته بین الصفر في حالة المنافسة الحرة و الواحد الصحیح ف

  اختیار المقیاس المناسب للتركز: ثالثا 

ن هنــاك عــدة اعتبــارات تــتحكم فــي إفــي الصــناعة  فــ عنــد اختیــار المقیــاس المناســب لقیــاس درجــة التركــز     

  : هذا االختیار من أهمها 

نســـبي فـــي حجـــم مـــدى تـــوفر بیانـــات  متكاملـــة و موثـــوق بهـــا عـــن عـــدة مؤسســـات فـــي الصـــناعة و نصـــیبها ال -

  .الصناعة الكلي

یعطــي وزنــا  أنهــل یریــد  آخــربمعنــى  أوالتــي یعطیهــا الــدارس لحجــم المؤسســة فــي الصــناعة ،  األهمیــةمــدى  -

 وتــأثیرســلوك  إبــرازالعكــس مــن ذلــك یرغــب فــي  أمالصــناعة  أداءفــي  تأثیرهــااكبــر لســلوك المؤسســة الصــغیرة و 

  .سیان لدیهم األمر أن أمالمؤسسة الكبیرة، 

مؤشــرات  أهــمللمؤسســات فــي الصــناعة و بــین  النســبيعنــد قیــاس العالقــة بــین الحجــم  األهمیــةوتتضــح هــذه      

سلوك المؤسسات في هذه الصناعة ، فمـدى العالقـة بـین الحصـة النسـبیة لكـل مؤسسـة  أنماطفیها و كذلك  األداء

و  إنتاجهانتوجاتها و تقریر حجم من الحجم الكلي للصناعة و بین نمط سلوك هذه المؤسسات من حیث تسعیر م

فـي  األداءمؤشـرات  أهـمالسلوك وكذلك عالقة هذه الحصـة النسـبیة مـن  أنماطتمییزها في منتوجاتها و غیرها من 

قل بحسـب نـوع مقیـاس أ أو أكثربصورة  و التطور التقني، قد یبرز اإلنتاجیةالصناعة كمستوى الربحیة و الكفاءة 

كــان هــذا المقیــاس یعطــي وزنــا اكبــر للحجــم النســبي للمؤسســة فــي الصــناعة كمقیــاس  التركــز الــذي نختــاره ،فكلمــا

فـــي  األداءســـلوك المؤسســـات و مؤشـــرات  أنمـــاط العالقـــة بـــین التركـــز وبـــین إبـــرازكانـــت قدرتـــه علـــى  هیرفنـــدال،

  . 2الصناعة

  : 3أهمیة مقیاس التركز الصناعي:رابعا

القتصادیة و كذلك متخذي القرارات في االقتصاد بصـورة عامـة تعزى أهمیة التركز الصناعي في الدراسات ا     

و فــي الصــناعة بصــورة خاصــة الــى إمكانیــات تــأثیره علــى عــدة متغیــرات حیویــة فــي االقتصــاد یمكــن إجمالهــا فــي 

  :اآلتي

معرفة درجة المنافسة أو االحتكار في سوق تلك الصـناعة وهـذا یـؤثر علـى قـدرة المنتجـین علـى تحدیـد السـعر -1

  ه من المعروف أنه في أسواق االحتكار تزداد قوة المنتج على رفع سعر السلعة على عكس أسواق المنافسة ألن

یـر مسـتغلة غارتفاع درجة التركز في الصناعة ووجود االحتكار فیها یمكن أن یؤدي إلـى وجـود طاقـة إنتاجیـة -2

ویمكـن أن یحـدث ذلـك إذا كانـت المنشـأة  .في المشروعات وهذا یعنـي عـدم االسـتخدام األمثـل للمـوارد االقتصـادیة

االحتكاریة تهدف إلى تحقیق أقصى ربح ممكن وتلجأ إلى تحدید حجم اإلنتاج والسـعر عنـد المسـتوى الـذي یحقـق 

وهـذا الحجـم مـن اإلنتـاج . لها هذا الهدف أي عند المستوى الذي یتساوى عنده اإلیراد الحدي مـع التكـالیف الحدیـة

 .األمثل والكامل للطاقة اإلنتاجیة للمشروعقد ال یحقق االستغالل 

                                                 
  37-36روجر كالرك ، مرجع سابق ، ص ص  1
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هناك عالقة بین درجة التركز الصناعي وحجم التوظف والعمالـة فـي المجتمـع ألنـه إذا ارتفعـت درجـة التركـز، -3

أي أن الصناعة متركزة في المنشآت كبیرة الحجم فإن هذه المنشآت غالبًا ما تمیل إلى اسـتخدام الطـرق اإلنتاجیـة 

ل التـــي تعتمـــد علـــى اســـتخدام اآلالت بدرجـــة أكبـــر مـــن العمالـــة وهـــذا ال یســـهم فـــي عـــالج مشـــكلة كثیفـــة رأس المـــا

 . البطالة ألنه ال یوفر فرص عمالة كثیرة وبالتالي یكون له تأثیر سلبي على مستوى العمالة في المجتمع

تركـز وسـاد الصـناعة هناك عالقة بین درجة التركز وشكل توزیع الدخل في المجتمـع ألنـه لـو ارتفعـت درجـة ال-4

المنشآت االحتكاریة الكبیرة فإن هذه المنشآت غالبًا ما تحقق أرباح غیر عادیة مرتفعـة وهـذا یجعـل الـدخل متركـز 

 . المنتجین المحتكرین أیديفي 

یمكن أن یكون للتركز آثار إیجابیة على مسـتوى التطـور التقنـي والتكنولـوجي ألن ارتفـاع درجـة التركـز ووجـود -5

نفــاق جانــب مــن تلــك األربــاح علــى البحــث إاحتكاریــة كبیــرة تحقــق أربــاح مرتفعــة تمكــن تلــك المنشــآت مــن منشــآت 

  . والتطویر التكنولوجي

  أشكال المنافسة: المطلب الثاني

مرورا باحتكار القلة والمنافسة . أشكال تتراوح ما بین المنافسة الكاملة، كحالة نظریة، واالحتكار یمكن تمییز     

  .ریةاالحتكا

   1المنافسة الكاملة :أوال

یشترط و إن تحقق المنافسة الكاملة، كحالة نظریة من حاالت یمكن لسوق السلع والخدمات أن یعرفها،      

  :تحقق جملة من الشروط نوجزها فیما یلي

 هذا المبدأ الذي عرف بذریة السوق، یعني أنه ال یمكن للعارض :ـ تعدد عارضي وطالبي السلعة الواحدة،1

كما أن العدد الكبیر لهؤالء المتعاملین داخل الّسوق الواحدة . الواحد وال الطالب الواحد أن یؤّثر في تحدید السعر

تجعل من الصعب إبرام تحالفات ما بینهم للتأثیر على السعر نحو االرتفاع، في حالة العارضین، ونحو 

  . االنخفاض بالنسبة للطالبین

لخروج منه، معنى هذا أنه ال توجد أّیة موانع تمنع أیا كان من دخول أیة سوق ، ـ حریة الدخول إلى السوق وا2

  . سواء بالنسبة للعارضین أو بالنسبة للطالبین

من ناحیة أخرى نجد أّن حریة الخروج من السوق في حالة اإلفالس، أو ألي سبب آخر، تكون مكفولة 

أن بالنسبة للمؤسسات المفلسة أو العاجزة في ظل الّنظام للجمیع، وال توجد موانع تحول دون ذلك؛ مثل ما هو الش

كما أّن . االقتصادي المسّیر مركزیا، حیث یتّم إبقاء المؤسسة في مجال العمل العتبارات عدیدة غیر اقتصادیة

وجود بعض االعتبارات االقتصادیة، مثل تغطیة بعض التكالیف أو االنتهاء من تلبیة بعض الّطلبات، ال تحول 

  . الخروج من السوق لكل من یرغب في ذلكدون 

ـ توفر المعلومات الكافیة عن السوق، وهو ما یعرف بمبدأ شفافیة الّسوق، وفیه یمكن لكّل من یرغب في 3

الدخول إلى أي سوق كان، سواء كعارض أو كطالب، أن یتحصل على المعلومات الكافیة التي تسمح له باتخاذ 

                                                 
،ص ص 2004/2005مد،التحالف االستراتیجي كخیار للمؤسسة الجزائریة،حالة مؤسسة التبغ و الكبریت،أطروحة دكتوراه ،جامعة الجزائر ، زغدار اح 1
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سبیل المثال لو افترضنا عارضا موجودا في سوق بمنطقة ما، یعرض سلعة بسعر  فعلى. القرار الذي یراه مالئما

منخفض بسبب كثرة العارضین؛ فإنه متى ما توفرت له المعلومات الكافیة عن سوق أخرى تبعد عن مكان 

، ألّن هذا تواجده، فإنه سیتسنى له اتخاذ قرار االنتقال إلى تلك الّسوق في حالة ما إذا كانت األسعار بها مرتفعة

االنتقال سیسمح له، حتى وٕان تحمل بعض تكالیف النقل والتحویل، من تحقیق أرباح إضافیة تكون حافزا على 

هذا المنطق ینطبق أیضا على طالب الّسلعة، إذ متى ما توفرت للمستهلك المعلومات . تغییر مكان العرض

رات عدة، تسمح له في إطار العقالنیة من الذهاب الكافیة عن عدة أسواق تبیع سلعة واحدة فإنه سیكون أمام خیا

إلى الّسوق التي تسمح له بالحصول على السلعة بأرخص سعر ممكن، أخذا بعین االعتبار تجانس السلعة، ومع 

  .  حساب األعباء التي تترتب عن تغییر السوق

أي تحمل نفس الخصائص  إّن التحلیل ینصّب هنا على سلعة واحدة یفترض أّنها متجانسة،: تجانس السلعة-4

  . ونفس الشكل، بحیث ال یمكن للمستهلك أن  یفّضل وحدة من سلعة ما على وحدة أخرى

هذه الشروط المختلفة لوضع المنافسة تعني في األخیر أن سعر السلعة الواحدة، التي یفترض أنها ذات 

وض، وال أثر لالعتبارات األخرى في مواصفات واحدة، یتحدد نتیجة التقاء العدید من الطلبات والعدید من العر 

وهذا السعر الذي یتحدد نتیجة تحمل العارضین لتكلفة إنتاجیة معینة، سیعّبر في النهایة على . تحدید هذا السعر

. قدرة المنتجین على إنتاج سلعة بأقل ما یمكن، وعرضها بسعر یتحّدد في النهایة بالتكلفة وبمستوى الطلب علیها

  . الّسعر لیتحدد عند أقل مستوى ممكن لهوعندئذ سیمیل هذا 

وتتجّلى المنافسة في سعي كل عارض من العارضین للتعامل مع أكبر عدد من الطالبین، بمعنى بیع أكبر      

عدد من وحدات السلعة المعروضة للبیع، وهذا قصد تعظیم اإلیراد في ظل ثبات السعر المفروض على كل 

  . سوقالعارضین لهذه السلعة في هذه ال

هذا التحلیل ینطبق على السلع المادیة،كما ینطبق على الخدمات وأنواع أخرى من السلع، مثل ما هو الحال   

  . بالنسبة للید العاملة، أو المدّخرات ورؤوس األموال أو األراضي

  

  

مكان، وحریة المقصود بحریة انتقال عوامل اإلنتاج هو حریة انتقالها في ال ،ـ حرّیة انتقال عوامل اإلنتاج5

  .بمعنى أّن عوامل اإلنتاج تبحث عن المجاالت التي تضمن أحسن مكافئة. استعمالها في أّي نشاط كان

   :االحتكار:ثانیا

ویعتبر هذا النوع من المنافسـة محدودا،باسـتثناء بعـض المؤسسـات المتواجـدة فـي البلـدان التـي مازالـت تنـتهج      

تســـمح للمنافســـة فیها،ســـواء كانـــت مؤسســـات وطنیـــة أو اله المؤسســـات و الـــنهج االشـــتراكي،حیث تـــدعم الدولـــة هـــذ

دولیة،ویمكن القول أن هذه الحالة تظهر عندما تكون هناك مؤسسة واحدة تقدم السلعة أو الخدمة في دولـة مـا أو 

منطقـة ما،حیـث یســیطر منـتج واحــد أو مؤسسـة واحـدة علــى السـوق أمــام العدیـد مـن المشــترین،فالمنتج بهـذا یكــون 

  1احتكار المبدع"دون منافس مباشر في صنعه لمدة محدودة ویسمیه البعض

                                                 
1  Jean jacques lambin: OPCIT.P286 
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إن هذا النوع من المنافسة قد یكون نتیجة لبعض القوانین والقواعد الحكومیة المنظمـة لألعمـال،أو لوجـود 

 براءة اختراع أو القتصـادیات الحجـم أو غیـر ذلـك مـن العوامل،وبطبیعـة الحـال وفـي ظـل غیـاب المنافسـة أو سـلع

بدیلــة تحقــق إشــباع نفــس الحاجــات التــي تنتجهــا الشــركة المحتكــرة فــإن المحتكــر سیصــل إلــى تعظــیم األربــاح مــن 

خــالل فـــرض أســـعار مرتفعـــة دون اللجــوء إلـــى تحمـــل مصـــاریف اإلشــهار والتـــرویج  لمنتجاتـــه ودون اإلكثـــار مـــن 

إلطــالق مــن دورة حیــاة المنــتج فــي الخــدمات المضــافة للســلعة،وعادة مــا نجــد هــذا النــوع مــن المنافســة فــي مرحلــة ا

القطاعـــات الجدیـــدة المتمیـــزة باإلبـــداعات التكنولوجیـــة أو التعـــدیالت المعتبـــرة فـــي التكـــالیف بفعـــل ظهـــور عملیـــة 

لكن في عالم األعمال المعاصـر یمكـن القـول بـأن المؤسسـة المحتكـرة المتمتعـة بسـلطة السـوق العالیـة فهـي .جدیدة

ـــــــداع  نظــــــرا لالنتشــــــار الســــــریع الــــــذي یعرفــــــهحتمــــــال ظهــــــور منافســــــین فــــــي صــــــورة عــــــابرة ألنهــــــا مهــــــددة با اإلب

التكنولـوجـــي،فالمؤسسة ال یمكنهــا االحتفــاظ لفتــرة طویلــة باحتكارهــا للســوق،وعلیه یتحــتم علــى المؤسســة المحتكــرة 

االســتثمار المتواصــل فــي التكنولوجیــا والخــدمات والبحــث والتطــویر،من أجــل وضــع حــواجز تمنــع دخــول منافســین 

جــدد،المتأثرین بــالفرص المتــوفرة فــي هــذا الســوق وجاذبیتــه الكبیــرة واألربــاح المعتبــرة التــي یمكــن تحقیقهــا فــي حالــة 

  .النجاح

  ):  غیر الكاملة(المنافسة االحتكاریة:ثالثا

 یقع هذا النوع من المنافسة بین المنافسة الكاملة واالحتكار،حیث عدد كبیر من المؤسسات قادرة على تمییز     

،وهـذا مـا یسـاعد المؤسسـات "قـوة متوازنـة " منتجاتها بشكل كامل أو جزئـي مـع اإلشـارة إلـى أن المؤسسـات لدیهـــم 

علــى تحقیـــق المیـــزة التنافســـیة التـــي تســـعى إلـــى تحقیقها،وبالتـــالي العمـــل علـــى جلـــب العمـــالء وتقســـیم الســـوق إلـــى 

جـــات هـــذه القطاعـــات بطریقـــة أفضـــل مـــن قطاعـــات مـــن العمـــالء والعمـــل علـــى طـــرح المنتجـــات التـــي تشـــبع احتیا

منافسیها وذلك من عدة جوانب،الذوق،نوعیـة واتسـاع الخـدمات المقدمـة للزبائن،شـبكة التوزیـع وقـوة صـورة العالمـة 

،وبالتــالي یمكـن اســتنتاج بــأن هنـاك منافســة غیــر كاملـة فــي الســوق فـي اللحظــة الــذي ال یتحقــق …لـدى المســتهلك

  .المنافسة الكاملةفیها أحد الشروط المذكورة في 

  

  

   :احتكار القلة :رابعا

تظهـــر فـــي حالـــة وجـــود عـــدد محـــدود مـــن المؤسســـات تقـــدم نفـــس المنتج،وبالتـــالي هنـــاك ارتبـــاط قـــوي بـــین      

المؤسسات المتصارعة،ومن أمثلة المنتجات التـي تتمیـز بهـذا النـوع مـن المنافسـة،البترول والحدید،فالمعرفـة الجیـدة 

ض،تجعل كل حركة من مؤسسـة مـا یتبعهـا رد فعـل مـن طـرف المؤسسـات المنافسـة،وهذا للمؤسسات لبعضها البع

ما یفـرض علـى المؤسسـات عنـد قیامهـا بـأي تحـرك أو نشـاط أن تأخـذ بعـین االعتبـار مواقـف ردود فعـل المحتملـة 

                                                                                                                :     للمنافسین،وهنا یمكن إدخال ما یسمى بمفهوم مرونة رد الفعل المعبر عنها بالعالقة التالیة

  .هي الشركة التي تبدأ الحركة: i:حیث 

  

 r              :الشركة التي ترد.  

Mr,t = f( Mi,t)  
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   M              :متغیر من المتغیرات التسویقیة.  

    t               :لزمنا.  

  

بـــــــــالنظر إلـــــــــى هـــــــــذه العالقـــــــــة فـــــــــإن رد الفعـــــــــل یكـــــــــون ظرفیـــــــــا ویالحـــــــــظ ذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــالل الحركـــــــــات      

  .،التي تتطلب وقتا معینا من أجل تعدیلها وتغییرها.)…سعر،منتج،إشهار(التسویقیة

                     de variation de  Mr %   :1أما مرونة رد الفعل فتعرف بالعالقة التالیة

                          =  Єr,i  

                                                                     %de variation de Mi   

  

نستنتج بأنه كلما كانت المرونة قریبة من الصفر،فهذا یعني غیاب ونقص في رد فعل المنافس،أما إذا بدأت      

فسـین إلـى أن یصـبح أكبـر مـن الصـفر،وهذا مـا یعنـي أننـا وصـلنا ترتفع شیئا فشیئا فهذا یعني ارتفاع رد فعـل المنا

  .إلى قمة التنافس أو ما یسمى بالمزاد العلني بین المتنافسین

،وفي هذه تمایزي احتكار قلة غیرالبد من اإلشارة إلى أنه یمكن التمییز بین نوعین من احتكار القلة،فهناك      

المتعارف علیه في األسواق،وبالتالي الحل الوحید بالنسبة للمؤسسة  الحالة تجد المؤسسة صعوبة في تغییر السعر

  :هو العمل على تحقیق ما یلي

 تخفیض التكالیف.  

 الحصول على حجم أكبر من العملیات واإلنتاج ألن اختیار الزبون یعتمد فقط على السعر.  

"   Prix directeur"مى رغـم هـذه المعطیــات فإنـه بإمكـان بــروز مؤسسـة تفـرض ســعرا موجهـا وهـو مــا یسـ     

السعر القیادي،حیث یعتبر سعرا مرجعیا لكل المنافسین،وأما في حالة تطور المنافسة السعریة وعدم تنامي الطلب 

األسـعار،حیث یسـعى الجمیـع إلـى " اإلجمالي فسوف تشتد المنافسة وهذا ما یؤدي إلى الشـروع فیمـا یسـمى بحـرب

  .یكون على حساب األخرى فتصبح بذلك المنافسة وحشیة وعنیفة اقتسام السوق،ألن رفع مبیعات مؤسسة ما

،ویظهر في حالة وجود عدد قلیل من المنافسین ولكن یقدمون احتكار قلة تمایزيأما النوع الثاني فیتمثل في      

حیــث یســعى كــل …،ویكــون التمییــز إمــا فــي الســعر أو الجــودة أو الخــدمات أو التوزیــع 2منتجــات متمــایزة جزئیــا

فس الحصــول علــى الریــادة ومیـزة خاصــة بــه قــادرة علـى تبریــر الفــرق فــي السـعر لــدى الزبون،وبالتــالي فــي هــذه منـا

  .الحالة فإن المؤسسة قد تسعر منتجاتها بحریة أكبر بفعل وجود اختالفات في السلع والخدمات المقدمة

  : 3هناك عدة نماذج في سوق احتكار القلة أهمهاو      

   .نموذج اقتسام السوق - 

 ) اتحاد المنتجین(نموذج الكارتل  - 

                                                 
1  Jean jacques lambin: OPCIT.P278 
  
2 Kolter p.OPCIT.P240  

3www. vnasrulddin.kau.edu.com   09/04/2010: علیھ بتاریخ  اطلع  
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 . نموذج القیادة السعریة - 

 . نموذج منحنى الطلب المنكسر - 

 : نموذج اقتسام السوق -1

  : خصائصه  

  . وجود عدد قلیل للمنشآت المنتجة للسلعة في الصناعة .1

 . وجود عوائق دخول للصناعة .2

 . منشأة إلى أخرىالسلع المنتجة لیست متجانسة تمامًا وٕانما تختلف مواصفاتها من  .3

 . وبالتالي تختلف مرونة الطلب على السلعة من منشأة إلى أخرى

تماثل أو تقارب تكالیف اإلنتـاج فـي المنشـآت الموجـودة فـي الصـناعة حیـث تتبـع طـرق إنتاجیـة واحـدة أو  .4

 . متشابهة

 : (Cartel)نموذج الكارتل -2

جــین أو المنشــآت الموجــودة فــي الصــناعة علــى تحدیــد هــو یمثــل اتحــاد المنتجــین حیــث یــتم االتفــاق بــین المنت     

حجـم اإلنتـاج مـن السـلعة الـذي یحقـق أكبـر ربـح ممكـن وفقـا لهـذا النمـوذج یتمیـز سـوق احتكـار القلـة بالخصـائص 

  : اآلتیة

  : وجود عدد قلیل من المنشآت في الصناعة .1

 . وجود عوائق لدخول الصناعة .2

نشـــآت التـــي یتكـــون منهـــا الكارتـــل أو اتحـــاد المنتجـــین تجـــانس أو تماثـــل الســـلعة المنتجـــة فـــي جمیـــع الم .3

 ). وبالتالي السعر واحد(

 . إمكانیة اختالف تكالیف اإلنتاج بین المنشآت الموجودة في الصناعة أو الكارتل .4

  صناعة األلمنیوم  –من أمثلة الصناعات التي یمكن أن ینطبق علیها هذا النموذج صناعة النفط 

  : قوة الكارتل العوامل التي یتوقف علیها

  قلة عدد المنشآت المكونة للكارتل وهذا یسهل عملیة االتفاق بینهم لتحدید السیاسة اإلنتاجیة والسعریة .1

انخفــاض مرونــة الطلــب الســعریة للســلعة المنتجــة ألنــه كلمــا كــان الطلــب قلیــل المرونــة أو غیــر مــرن كلمــا -2

 . كارتلكان السعر أكثر ارتفاعًا وهذا یؤدي إلى زیادة أرباح ال

عدم وجود اختالف كبیر فـي مسـتوى تكـالیف اإلنتـاج بـین منشـآت الكارتـل ألنـه إذا كانـت تكـالیف اإلنتـاج -3

مرتفعة لدرجة كبیرة في بعض المنشآت فإن ربحها سوف یكون قلیل وهذا یمكن أن یجعلها تخالف السیاسات 

 . التي یتم االتفاق علیها للكارتل بشأن مستوى السعر وكمیة اإلنتاج

السلع المنتجة في كل المنشآت وهذا یسهل االتفـاق علـى سـعر واحـد للسـلعة تلتـزم بـه كـل ) تماثل(تجانس -4

  المنشآت 

عدم وجود قیود حكومیة على عقد اتفاقات الكارتل ألن بعض القوانین فـي بعـض الـدول تمنـع تكـوین مثـل -5

   .هذه االتحادات بین المنتجین بغرض مكافحة االحتكار



  المنافســة   تحلیل                                  الفصل الثاني                             

 50

  ج القیادة السعریة نموذ. 3

وفقًا لهذا النموذج فإن سوق احتكار القلة یتمیز بوجود منشأة قائدة في الصناعة ومنشآت أخرى صغیرة         

تنتج السلعة وتكون السلعة متجانسة ویكون السعر واحد تحدده المنشأة القائدة حیث تقوم المنشأة القائدة بتحدید 

ها أكبر ربح ممكن السوق، ومن مجموع إنتاج المنشأة القائدة والمنشآت حجم اإلنتاج التوازني الذي یحقق ل

  .الصغیرة یتكون اإلنتاج الكلي في الصناعة

  : نموذج منحنى الطلب المنكسر. 4

وفقًا لهذا النموذج یتأثر سلوك المنشأة وقراراتها بـردود الفعـل المتوقعـة مـن المنشـآت األخـرى المنافسـة فـي         

ض أن المنشأة خفضت السعر یؤدي ذلك إلى أن المنشآت األخرى المنافسـة سـوف تقـوم بتخفـیض الصناعة فیفتر 

الســعر وفــي هــذه الحالــة تواجــه المنشــأة طلــب غیــر مــرن حیــث أن تخفــیض الســعر لــن یــؤدي إلــى زیــادة كبیــرة فــي 

دد  فــي الســوق كمیـة الطلــب أو المبیعــات مـن ســلعتها وبــالعكس إذا قـررت المنشــأة رفــع السـعر عــن المســتوى المحـ

نهــا ســوف تواجــه طلــب مــرن ألن المنشـــآت األخــرى المنافســة لــن تتبعهــا فـــي رفــع الســعر وبالتــالي تقــل الكمیـــة إف

أي أن هــذا النمــوذج یفتــرض أن منحنــى الطلــب الــذي . المطلوبــة كثیــرًا علــى ســلعة المنشــأة إذا قامــت برفــع الســعر

ذا انخفض السعر عن هـذا المسـتوى یكـون منحنـى الطلـب تواجهه المنشأة یكون منكسرًا عند نقطة معینة  بحیث إ

  . غیر مرن

وٕاذا ارتفـع السـعر عـن هـذا المسـتوى یكــون منحنـى الطلـب مـرن وبالتـالي تكــون دالـة اإلیـراد الحـدي دالـة غیــر     

  متصلة أو منقطعة عند نقطة االنكسار
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  األسواق التنازعیة:  المطلب الثالث

ثة في مجال عوائق الدخول اإلستراتیجیة، والتي تركز على الطـرق التـي یمكـن بهـا في مقابل التطورات الحدی     

للمؤسسات أن تحد من المنافسة الجدیدة ، فإن الدراسات الحدیثة عن األسـواق التنازعیـة قـد أعـادت تقـویم األفكـار 

ع التــام و التــي ال ذات الصــلة بمفهــوم حریــة الــدخول ، وقــد تركــزت هــذه الدراســات حــول مفهــوم الســوق ذات التنــاز 

تتمتع فیها المؤسسات القائمة بأي حمایة مـن إمكانیـة دخـول منافسـین جـدد ، ولدراسـة هـذا المفهـوم أهمیـة خاصـة 

  .من وجهة نظر الرفاهیة أو السیاسة العامة

أمــام  وتعــد فكــرة الســوق التنازعیــة التامــة بســیطة نســبیا ،یعتبــر الســوق تــام التنــازع إذا مــا كانــت مفتوحــة تمامــا     

  :إمكانیة المنافسة الجدیدة ، ویعني ذلك أمرین على وجه الخصوص

) أو جـــودة اإلنتـــاج( یجـــب أن تعمـــل المؤسســـات الجدیـــدة و التـــي یمكنهـــا الـــدخول بـــنفس ظـــروف التكـــالیف  :أوال

  .الخاصة بالمؤسسات القائمة 

افیة أي ال إضــل أیــة تكــالیف یجــب أن تكــون المؤسســات الجدیــدة قــادرة علــى الــدخول و الخــروج دون تحمــ :ثانیــا 

  یعاق دخول مؤسسة بسبب األموال التي تعتقد أنها ستفقدها إذا ما اضطرت الخروج مرة ثانیة، 

و علیــه فتحــت هــذه الفــروض لــیس هنــا مــن خطــورة مــن الــدخول و ســتجد المؤسســات القائمــة نفســها فــي بیئــة      

  .تنافسیة مفتوحة 

، م تنعــدم كلیــابقــى للمؤسســات القائمــة قــوة احتكاریــة قلیلــة جــدا ، إن لــفــي إطــار هــذه الفــروض ، وال عجــب ی     

تضـمن أن ال تحقـق هـذه  ةفحتى لو كانت هناك مؤسسة واحدة أو عدد قلیل من المؤسسات ، فإن التنازعیـة التامـ

ى ذلك لدخلت مؤسسة جدیدة لتبیع بسـعر أقـل فتتالشـالمؤسسات أي أرباح في التوازن المدى الطویل ، فلو حدث 

مســاویا للصـــفر، ) التكــالیف الحدیــة -الســعر( األربــاح، وأهــم مــن ذلـــك ، تمیــل هــذه األســواق للعمــل بهـــامش هــذه

فتحقق بذلك شرط أساسي ألمثلیة بریتو وتنطبق هذه النتیجة أیضا في حالة توازن المدى الطویـل للمنافسـة التامـة 

 ،  

هـذه النتیجـة ال تحتـاج الـى عـدد كبیـر مـن المؤسسـات و الجدیـد فـي األمـر فـي حالـة التنازعیـة التامـة هـو أن      

ة الجدیــدة أن تــدخل الســوق عنــدما یزیــد الســعر عــن التكلفــة بــل طالمــا یمكــن للمؤسســ المنتجــة بالفعــل فــي الســوق،

الحدیة ، وأن تكون لها القدرة المالیة للخفض القلیل في السعر بأن تنتج إنتاجا یزید قلیال عن إنتاج مؤسسة قائمة 

ذه الحالـة هـو أن یزید السعر عن التكلفة الحدیة في توازن المدى الطویل، وقد ثبت أن الشرط الكافي في هـ، فلن 

تكون هناك إثنتان أو أكثـر مـن المؤسسـات القائمـة بالسـوق وعلیـه فعلـى نقـیض الحـــال فـي المنافســـة التامـة یكفـي 

  . هنـــا وجــود احتكار ثنائي لتحقیق التوازن األمثل للموارد

إذا كانت األسواق قابلة للتنازع التام ، فال یجوز أن ننشـغل هنـا بالنتـائج المترتبـة علـى احتكـار القلـة ، بـل و      

طالما كانت هناك مؤسستان بالسوق وكان بمقدور مؤسسات أخرى أن تدخل أو تخرج  بحریة تامة ، فـإن السـعر 

ن التنازعیــة التامــة بالفعــل فرضــا معقــوال و النقطــة یســاوي التكلفــة الحدیــة هــي القاعــدة، وفــي بعــض األســواق تكــو 

األساســیة  هنــا هــي أن تشــعر المؤسســة الداخلــة بأنــه لیســت هنــاك تكــالیف محــددة للــدخول أو الخــروج ، فــإن أي 
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بعــد خصــم االســتهالك ( اســتثمار فــي المصــانع و األصــول األخــرى تحتاجهــا للــدخول یمكــن اســترداده عنــد الخــروج

  ذلك افتراضا معقوال في الكثیر من صناعات الخدمة ، ، وقد یكون )وما شابه

في حاالت أخرى، یحتاج الدخول الى استثمار مبدئي من النوع الذي ال یسترد جزئیا و بالتالي ینطـوي علـى      

تكـــالیف غارقـــة غیـــر مســـترجعة و یكـــون الســـوق فـــي هـــذه الحالـــة غیـــر تـــام التنـــازع وتظهـــر فیـــه مـــرة ثانیـــة عوائـــق 

فإن التكالیف الغارقة هذه غالبا ما تكون مرتبطة ایجابیـا مـع اقتصـادیات ) 1983( "سبنس"الحظ الدخول، وكما 

الحجم، وكما نعلم أن ارتفاع اقتصادیات الحجم ، بالنسبة لحجم السوق تـرتبط بارتفـاع التركیـز ، وعلیـه فقـد یكـون 

رتفــع علــى الــرغم مــن التقــدم المفــاجئ للتنازعیــة اســتخدام محــدود كــأداة وصــفیة فــي حالــة األســواق ذات التركیــز الم

الذي تم فیما یتصل بهذه المفاهیم ، ومن الواضح أن لفكرة التنازعیة التامة أهمیة كبیرة بالنسبة لتحلیل الرفاهیة و 

السیاســة العامــة ،وعلــى وجــه الخصــوص، فــإن تركیزهــا علــى المنافســة الممكنــة بــدال عــن المنافســة الفعلیــة كآلیــة 

موارد هو أمر هام ، وتوحي النظریة بأن اإلهتمام یجب أن ینصب على زیادة التنازعیـة لألسـواق للتوزیع األمثل لل

فضال عن اقتصاره على منع زیادة التركیز ، وقد تشمل السیاسة الواضـحة فـي هـذا االتجـاه إزالـة القیـود الحكومیـة 

ــــات األخـــرى ، ـــة اإلحصـــاءات و المعلومـ ـــدخول وتحســـین نوعی ـــى ال ـــاءة أســـواق األصـــول  و القانونیـــة عل ورفـــع كف

ــــة  المســـتعملة ، فمـــن شـــأن هـــذه التطـــورات أن تزیـــد مـــن تهدیـــد المنافســـة الجدیـــدة ومـــن ثـــم تقلــــــل مـــن القـــوة السوقیـ

           1.للمؤسسات القائمة

 
 

  

  

                                                 
 163- 161روجر كالرك ، مرجع سابق ،ص ص  1
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  : الثاني خالصة الفصل

ة،حیث تناولنا في البدایة مفهوم التي لها عالقة بالمنافس األساسیةى بعض المفاهیم إلتطرقنا في هذا الفصل      

مؤشـرات قیاسـها ثـم إلـى ، المجتمـع فـي القائمـة بـین المؤسسـات صـراع أنهـا عنهـا القـول نسـتطیع التـيالمنافسـة 

التي یمكن أن تنافس فیه  تالمجاال ، وبعدها اإلنتاجیةوالمتمثلة في الربحیة و الحصة السوقیة و تكلفة الصنع و 

  .المؤسسة

لى تحلیل المنافسة من خالل تحدید القوى التنافسیة و المتمثلة في قوى المنافسة الخمس إقلنا تإنبعد هذا      

  .لبورتر ، وتحدید استراتیجیات المنافسین و متابعة البیئة التنافسیة

المختلفــــة للمنافســــة و المتمثلــــة فــــي ســــوق المنافســــة التامــــة، المنافســــة  األشــــكالتعرضــــنا الــــى  األخیــــروفــــي     

  . یة ، احتكار القلة، االحتكاراالحتكار 
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