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األسواق
:مفهوم السوق•

سلع والخدمات تتكون األسواق من مجموعة من البائعين والمشترين على اتصال وثيق فيما بينهم يتم فيها تبادل ال

.وقد تكون هذه األسواق متصلة ببعضها أو قد تكون معزولة كليا أو جزئيا عن بعضها.المنتجة

:أشكال السوق •

على السعر تتوقف الدرجة التى تختلف بها األشكال المتعددة لالسواق على مدى تأثير كل من البائع أو المشترى

:السائد فى السوق وتتوقف درجة األختالف على العوامل التالية 

.درجة تجانس السلعة أو الخدمة المنتجة-

.عدد البائعين فى السوق-

.عدد المشترين فى السوق-

.  درجة التعاون أو االستغالل بين البائعين أو المشترين-
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:يقصد بتجانس السلعة أو الخدمة المنتجة

أختالف،أىينهابوليسواحدةانهاعلىالبائعينلمختلفللبيعوالمعروضةالمنتجةالوحداتإلىينظرون المشترينأن•

لههذامفهومهىفوالتجانس.األخرعنواحديختلفالسواءجميعاأنهمعلىالمشترينإلىينظرون البائعينفإنوكذلك

سياستهاوضععندلهااحافز تعتبروالتىإنتاجيةوحدةكلإطارهافىتتصرفالتىالحريةدرجةتحديدفىالكبرى أهميته

سلعةمنجةالمنتالوحداتتصبحبأنهذا،التجانسشرطانعدمإذاإما،اإلنتاجيةالوحداتباقىعنمستقلةاإلنتاجية

.تمامامتشابهةغيرالمنتجينبمختلفماخدمةأو
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أحوال السوق 

:التاليةالعواملبتتاثر طريقة تحديد السعر والكمية المنتجة لسلعة أو خدمة •

نوع العالقات السائدة فى السوق بين البائعين والمشترين ➢

وجود األنظمة والقوانين السائدة فى المجتمع والتى تحدد نشاط مختلف الوحدات االقتصادية فى المجتمع ➢

.مستوى المعرفة المتوفرة عن أحوال السوق لمختلف األفراد ➢

.مستوى قابلية عناصر اإلنتاج على االنتقال من استخدام إلى اخر➢

.دم الكمالمن صناعة إلى اخرى تعرف بحاالت عفالحاالت التى تقل فيها المعرفة بأحوال السوق من جانب بعض األفراد والتى تقل فيها قدرة عناصر اإلنتاج على االنتقال

:المعرفة غير الكاملة •

وق مان يعتبر عدم توافر المعلومات من جانب أصحاب عناصر اإلنتاج وأصحاب األعمال من أهم مصادر عدم الكماال فاى سا•
أو فاى وحادات األسواق ، فالعمال مثال قد ال تكون لديهم المعلومات الكافية عن احتماالت العمالة المتوفرة فى صناعات أخارى 

تاجياة جديادة إنتاجية أخرى بنفس الصناعة ، وقد تكون معلومات رجال األعمال عن احتماالت الربح عند إنشاائهم مشاروعات إن
غيار كافياة، وقاد محدودة ، كما قد تكون معلومات بعض البائعين عن الكمياات المتوقاع بيعهاا عناد مساتويات األساعار المختلفاة

ه نتيجااة لعاادم كمااال يكااون بالتااالى ماان الصااعب نتيجااة هااذق العواماال تحقيااخ ألباار مسااتوى للاادخل لتلااك الف ااات، ويمكاان القااول بأناا
.وفر المعرفة المعرفة بأحوال السوق فإن كمية الناتج لمختلف السلع والخدمات تكون مخالفة لما قد تكون عليه فى حالة ت
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انتقال عناصر اإلنتاج
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:عوائق دخول وحدات جديدة إلى الصناعة: أوال

:العرض المحدود للمواد الخام-1
.ةليلقد تتواجد المواد الخام الالزمة للصناعة فى أمالن قليلة وبكميات محدودة ، وفى نفس الوقت يكون العرض الكلى فى أيدى وحدات إنتاجية ق

:صعوبة الحصول على رأس المال-2
ول لحصتتوقف القدرة على الحصول على راس المال االول على سمعة الفرد االئتمانية ، لذا تجد كثير من الواحدت اإلنتاجية الجديدة صعوبات فى ا
على القروض الالزمة لها نظرا لحداثتها فى السوق المالية ، وتظهر خطورة ذلك العائخ فى خطوط اإلنتاج التى تستلزم كميات ضخمة من 

.االستثمارات األولية
:عوائق قانونية -3

اتخدمفإن التعريفات الجمركية قد تحمى المنتجات المحلية من منافسة المنتجات األجنية ، واقوى العوائخ القانونية هى التى توجد فى صناعة ال
.العامة والتى يتسنى فيها للوحدات اإلنتاجية الحصول على إذن من السلطات الحكومية قبل دخول ميدان اإلنتاج

:السمعة المكتسبة -4
ام يالحظ أن بعض الوحدات اإلنتاجية فى كثير من اآلحيان قد كونت لمنتجاتها سمعة ممتازة وذلك عن طريخ الدعاية المنظمة أو عن طريخ استخد

كميات لاوسائل البيع الحديثة ، لذا قد نجد الوحدات اإلنتاجية الجديدة صعوبة كبيرة فى الدخول إلى الصناعة ، وبالتالى فى الحصول على نصيب من
.المباعة فى السوق 



تابع العوامل المؤثرة على انتقال عناصر اإلنتاج 

:ظروف اإلنتاج التكنولوجية-5•
لية بعض السلع الرأسمايستلزم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لإلنتاج فى كثير من الصناعات أن يكون حجم اإلنتاج كبيرا جدا حيث تتوقف•

كبير من إجمالى لذا تقابل الوحدات اإلنتاجية الجديدة صعوبات كثيرة عند بدء إنتاجها وذلك لعدم حصولها على نصيب. على كبر حجم إنتاجها 
.المبيعات عند بدء إنشائها ، وبالتالى تصاب بخسائر كبيرة

:صعوبة تكييف عناصر اإلنتاج لالستخدامات الجديدة: ثانيا•
ات ستلزمات االستخداميتحدد انتقال عناصر اإلنتاج من صناعة إلى اخرى كنتيجة لتغير ظروف العمل بمدى قابلية عناصر اإلنتاج للتعيير لتالئم م•

عمليات إنتاجية الجديدة لها ، وتشاهد المشكلة بوضوح فى انتقال العمال من حرفه إلى أخرى تصادفه صعوبات كثيرة ، فالعمال المدربون على
مل كثير من العواخاصة يكون من الصعب تحويلهم إلى عمليات جديدة ، كذلك فإن االنتقال الجفرافى للعمال أى انتقالهم من منطقة إلى اخرى يحدق

.مثل تكاليف االنتقال نفسها والروابط العائلية وتفضيل اإلقامة فى مكان عن اخر 
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األشكال الرئيسية للسوق 
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:سوق المنافسة الكاملة
السوق السائدة بالكاملة بأنها السوق التي تعجز فيها المنشأة الفردية على التأثير على األسعارسوق المنافسةيعرف

قوى العرض و الطلب لتحديد األسعار، و يعرف و فى هذق السوق تتفاعل .عن طريخ تغيرات عرض منتجاتها بمفردها
أى للسعرعن طريخ قوى العرض والطلب بالتنظيم اآللىتحديد السعر ) المتمثلة فى السوق السعر الذي يتقرر بآليات

وهو السعر الذي يتساوى عنده الكميات المطلوبة بالكميات المعروضة .العرض والطلب

:سوق المنافسة الكاملةخصائصأهم 
ادية سواء من أن تكون السوق مكونه من عدد كبير من البائعين و المشتريين بحيث أن سلوك كل منهم بصفة انفر •

.ناحية القرارات التي يتخذها بالبيع أو الشراء
.وهي تعنى أن تكون السلعة المنتجة أو المعروضة للبيع فى السوق متماثلة تماما :تجانس السلعة•
علومات و على كل شبكة اتصاالت ومهى وافر المعلومات واألنباء التسويقية للمتعاملين في السوق ، حيث أن السوق ت•

.المعروضةوحدة إنتاجية أو استهاللية أن تكون على معرفة تامة بظروف و أحداث السوق و كميات و نوعيات السلع

.حرية انتقال الموارد االقتصادية من وإلى الصناعة في أى وقت وفى أى زمان •

لى عدم وجود قيود من أى نوع تعوق تقلب األسعار صعودا أو هبوطا  مثل التدخل الحكومي في وضع قيود ع•
.الكميات المنتجة من السلعة أو تقييد االستهالك مثل نظام توزيع بعض السلع كحصص البطاقات



سوق االحتكار الكامل
السوق بطلدالةبمفردةيواجهواحدبائعوجودأىالصناعةداخلواحدمنتجوجودالكاملاالحتكاريعنى•

لهيكون ثمومنالسوق،فيالسلعةمنالمعروضةالكميةفىالمتحكمهويكون وينتجها،التيللسلعة
الخصائصوأالشروطتوافرمنفالبدمطلخاحتكاربأنهاالسوق توصفولكيالسلعةسعرعلىتأثير

:الكاملاالحتكارسوقخصائص•

(الصناعةداخلللسلعة(واحدمنتجأوواحدبائعوجود•
.أخرى سلعهأىمحلتمامالإلحاللقابلةغيرأنهاأى،لهابديلالسلعهوجود•

مثلطبيعيةابمزايلتمتعهإماذلكو،الصناعةدخولمناآلخرينالمنتجينمنعيستطيعالوحيدالمنتج•
أوالحكومياالمتيازحخمثل(إداريةأو(االختراعبراءةمثل(قانونيةأوالخامالمادةأمالنمنالقرب

.الصناعةفيللدخولاآلخرينالمنتجينتجذبالسعريةسياساتيتبعأنه

.المشتريينمنكبيرعددوجود•

راالحتكاأمثلةمنوالصناعة،مجالجديدةمنشآتأومنتجيندخولإمكانيةعدمأودخولصعوبة•
التليفوناتهي ةأوالمياقأوالكهرباءشركاتالمطلخ
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سوق المنافسة االحتكارية

فهاي تماثال وهى سوق وسط بين سوق المنافسة الكاملة و سوق االحتكاار الكامال، و إن كانات أقارب إلاى المنافساة الكاملاة ،•
ماثااال ساااوق ساااوق المنافساااة الكاملاااة فاااى كثااارة عااادد المنتجاااين ، و كاااذلك وجاااود أناااواع مااان السااالع تعتبااار بااادائل لبعضاااها ، و ت

االخااتالف فااى مواصاافات نفااس الساالعة     (االحتكااار فااى قاادرة كاال منااتج علااى خلااخ سااوق مسااتقل لساالعته نتيجااة التمييااز الساالعي
جياه مان السالعة التاي أى أنه فى سوق المنافسة االحتكارية يوجد طلب مستقل و مستهلكين مستقلين إلنتاج كال وحادة إنتا(

و لكاي يمكان الحكام علاى  ساوق سالعة ماا بأنهاا  .تختلف في مواصفاتها عن نظيرتها المنتجة من الوحدات اإلنتاجياة األخارى 
:فإنه البد من توافر الشروط التالية سوق منافسة احتكارية 

:خصائص سوق المنافسة االحتكارية •

ر مااان دخااول المنشااآت أو المنتجاااين الجاادد إلاااى مياادان الصااناعة رغااام أنااه متااااح و ممكاان إال أنااه قاااد  يكااون مصاااحوبا بكثياا•
يادة غيار نظيرتهاا العقبات على عكس الحال فى المنافسة الكاملة، حيث أن المحتكر فى هذق الحالة ينتج سلعه لها سامة جد

.خلخ الطلب عليهاالمتاحة بالسوق ،  وهو ما يتطلب جهودا إعالنية لتعريف المستهلك بها ، و من ثم

ل  منشاأة تقاوم وجود عدد كبير من البائعين الذين يتصرفون و كل مناااهم مستقل عن اآلخر ، أى أن كل منتج أو بائع أو ك•
.بإنتاج نسبة صغيرة من حجم اإلنتاج الكلى المعروض فى السوق 

الصاناعة ينتجاون عدم تجانس السلعة المنتجة ، بمعنى وجود نوع من التمييز السلعي ، فبالرغم مان أن جمياع المنتجاين فاى•
ات  الطبيعيااة فااى نفااس الساالعة ، أال أن الساالع المنتجااة ال تكااون باادائل كاملااة لبعضااها لوجااود التمييااز الساالعي مثاال االختالفاا

.مواصفات الناتج ، أو اختالف طريقة التعب ة، إلى غير ذلك من  المواصفات
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التمييز السعرى 
األسعارفىالتميزةأهميوتأتىمختلفة،بأسعارالسلعةنفسببيعالمحتكريقومعندمااألسعارفىالتمييزحالةتوجد•

أسواقفىالسلعةتباعأنيجبفإنهاألسعارفىالتميزسياسةتنجحوحتى.الكلىاإليرادعلىالمبيعاتلزيادةنتيجة
الطلبمرونةمناقلأوأعلىاألسواقأحدفىالطلبمرونةتكون لأن.السعريةالطلبمروناتفيهاتختلفمنفصلة

.واجتماعيةواقتصاديةوفنيةجغرافيةكثيرة،عواملاألسواقانفصالعلىويساعداألخر،السوق فى
منهماكليبعدسوقينىفالسلعتينببيعالمحتكريقومحيثالجغرافيةالعواملبسبباألسواقفىاالنفصاليكون فقد.1

النقلاليفتكارتفاعأوالمواصالتمشاللبسبباألخرإلىأحداهمامنالمباعةالسلعنقلإعادةيتعذرأواألخرعن
يتمحيثزيةتميسعريةسياسةبإتباعاألسواقبيناالنفصالهذامنيستفيدانالمحتكرويحاول.الجمركيةوالرسوم

.الخارجيةاألسواقفىالسلعةنفسبيعمنأعلىاواقلبأسعارمثالالداخليةاألسواقفىالبيع
أوبمجموعةسوق كليتميزعندماوذلكواجتماعية،اقتصاديةاعتباراتإلىراجعااألسواقبيناالنفصاليكون قد.2

وعادة.األخروق السفىالمستهلكينف اتعنالدخلاوالذوق أوالسنحيثمنتختلفالمستهلكينمنمعينةف ات
.مختلفةالمنفصلةاألسواقفىالمستهلكينمنالمختلفةالمجموعاتلدىالطلبمروناتتكون ما
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:شروط التمييز السعرى 

:يتوقف نجاح سياسة التمييز السعرى على تحقق الشروط التالية•
.ينضرورة انفصال السوقين حيث تباع نفس السلعة لمجموعتين مختلفتين من المستهلك.1
.ضرورة اختالف مرونة الطلب السعرية فى كل من السوقين.2
لسوق الاذى أن يكون انفصال السوقين بالقدر الذى يجعل من غير المزيج محاولة إعادة شراء السلعة من ا.3

.تباع فيه بسعر منخفض إلعادة بيعها فى السوق الذى تباع فيه بسعر مرتفع
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سوق احتكار القلة
بيار فاى الساوق ، وويكاون لكال مانهم نصايب كمن األسواق عندما يسيطر عدد قليل من المنتجين أو البائعين على سلعة في السوق،هذا النوعبوجد•

فاان، الصاناعة حياث أن كال مناتج يعارض نسابة كبيارة مان إجماالي إنتااجو.تجعل قرارات و سياسات أى منهم ماثثرة علاى بااقي المنتجاين بدرجة
.مباشر و فوري على باقي المنافسين اإلجراءات التي يتخذها أى منتج بغرض زيادة نصيبه فى السوق سيكون لها أثر

ة و يتسام بتجاانس وحادات النااتج مان السالعأولهماا االحتكاار المتعادد البحات :من األسواق يجب التمييز بين نوعين من االحتكار فى هذا النوعو•
رينالمحتكالمتعدد المميز و يتسم بعدم تجانس وحدات الناتج من السلعة الواحدة لدى مختلفو ثانيهما االحتكار .لدى مختلف المحتكرين

:سوق احتكار القلة خصائص •

.على األخرين جوهري عدد قليل من البائعين بحيث يكون إلجراءات أحدهما أثاراوجود)1(

ففاي  .افساة االحتكارياةلماا هاو الحاال فاي المنقد تكون متجانسة كما هو الحال فى المنافسة الكاملة ، وقد تكون سلعة تتسم بالتمييزالسلعة المنتجة)2(
ار القلاة النتااج فاي حالاة احتكاأمااالخاام ، أو السالع النصاف مصانعه فاان السالع المنتجاة غالباا ، تكاون متجانساة،حالة احتكار القلاة النتااج الماواد

.فى إنتاج السياراتأى تتسم بالتمييز السلعي و ذلك كما هو الحالسلع غير متجانسةتكون المنتجة غالبا مافان السلعالسلع نهائية الصنع

تج جدياد إلاى احتكاار القلاة فاان دخاول مناجدد إلى ميدان الصناعة و إن كان ممكنا إال اناه تعترضاه بعاض الصاعوبات ، ففاي ظالدخول منتجين)3(
هاذا  .اجية صاغيرةأحجام إنتذوى منتجيندخولمن البداية منتج كبير و من ثم فانه يصعبميدان الصناعة يتطلب من المنافس الجديد أن يكون 

لك علااى نوعيااة يسااتلزم جهاادا كبياارا فااى اإلعااالن لتعاارف المسااتهباإلضااافة إلااى أن دخااول منتجااين جاادد إلااى مياادان الصااناعة فااى حالااة احتكااار القلااة
الطلب عليها حتى يمكن التساب حصة من السوق لبيعهاالجديدة ، و من ثم خلخالسلعة ذات السمة

فيروز أحمد / عفاف عبد المنعم       د/ د.أ


