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دور المنافسة في نظام السوق

.المنافسة ھي واحدة من الخصائص الرئیسیة لنظام السوق•

:ومن الخصائص األخرى لنظام السوق ما یلي•
اتیةتسعى كل وحدة اقتصادیة إلى تحقیق مصلحتھا الذ: المصلحة الذاتیة.

 للمؤسسات حریة الحصول على الموارد: حریة المؤسسة وحریة االختیار 
حریة یتمتع المستھلكون ب. واستخدامھا وإنتاجھا وبیعھا في مختلف األسواق

.االختیار

ار یتم تبادل السلع والخدمات في األسواق مع دور األسع: األسواق واألسعار
التوجیھي

حة الذاتیة المنافسة ھي المقیاس الرئیسي الذي یمكن أن یتحكم في دافع المصل•
.ویجعل نظام السوق یعمل من أجل المنفعة العامة للمجتمع



ماذا ننتج؟: السؤال االقتصادي األساسي

ؤال ولكن الس. في إنتاج ما ترید تماما نظریا، الشركات حرة•
؟ تماما ھل ھي فعال حرة: ھو

!الجواب ھو ال•

و  من أجل تحقیق األرباح، یجب على المؤسسات تلبیة احتیاجات•
متطلبات المستھلكین

 جعل) نظرا لدافع المصلحة الذاتیة(وبالتالي یجب على المنتجین  •
سوف  و اال.... خیارات المستھلك  متسقة مع خیارات إنتاجھم

!!لسوقج من اوخرخطر ال یواجھون

.وھذا یعني أن المنافسة تعزز رفاھیة المستھلك وسیادتھ•



كیف سیتم إنتاج المنتجات؟

.ھناك عدد ال یحصى من الطرق إلنتاج أي منتج•

فكیف یختار المنتجون طریقة إنتاجھم؟•

 تكلفة اإلنتاج  قلیلت.... مرة أخرى لتعظیم أرباحھا...

دخالت األقل تكلفة من الم سلوبوسیحاول المنتجون إیجاد اال•
.الكفاءة اإلنتاجیة← إلنتاج مستوى معین من اإلنتاج 

ضل وھكذا فإن المنافسة سوف تؤدي إلى الكفاءة وتوزیع أف•
.للموارد



المنافسة ومفھوم الید الخفیة

قط أن فھي ال تضمن ف. المنافسة ھي آلیة السیطرة على نظام السوق•
ركات على الشركات تستجیب لطلبات المستھلكین، بل إنھا تجبر الش

.اعتماد أكثر تقنیات اإلنتاج كفاءة

من  التي تعزز المصلحة العامة" الید الخفیة"تحدث آدم سمیث عن •
ن وم. خالل نظام السوق حیث الدافع األساسي ھو المصلحة الذاتیة

ضا خالل محاولة تحقیق أقصى قدر من األرباح، ستقوم الشركات أی
.بإنتاج السلع والخدمات التي یریدھا المجتمع

تدفعھم  ومن شأن المنافسة بین المنتجین لتأمین المزید من األرباح أن•
.إلى المنافسة من حیث السعر والجودة



سةوالمناف) چوی(،االستثمار، النمو، والكفاءة الرفاه 

المنافسة في

تحقیق 

أرباح أعلى

السعرالجودة

تخفیض تكلفة 
االنتاج

 االستثمار في تقنیات
انتاج اكثر

كفاءة

توزیع أفضل 
للموارد

)الفعالیة(

تحسین الجودة

االستثمار لتحسین 
جودة المنتجات

↑االنتاجیة ↓السعر ↑الجودة

↑االستثمار

↑الرفاه 

النمو ↑ 
 ↓البطالة



2030المنافسة و جدول أعمال 
ھدف للتنمیة المستدامة،  17و  2030جدول أعمال  -اطار عالمي جدید للتنمیة•

.الكوكب و  للناسالزدھار ا لتحقیق خطة عمل

دامة التنمیة المست و مؤشرات اطار المنافسة یساھم في تحقیق أھدافتعزیز •
.المستدام و االحتوائيالمرتبطة بالنمو 

عمل الالئق و نمو االقتصاد  ال: 8ھدف •

تحتیة،البنیة الصناعة واالبتكار وال:9ھدف •

المساواة داخل البلدان و فیما بینھا الحد من  أوجھ عدم: 10ھدف •

.القویةمؤسسات السالم و العدل و ال: 16ھدف •

تنمیة المستدامةال الشراكات لتحقیق أھدافتقویة عقد و : 17ھدف •



في األدبیات العملیة فوائد المنافسة

لى في المملكة المتحدة، حققت الشركات ذات أع: جزئيمن االقتصاد الالدلیل •
نتاجیة أعلى من الشركات الا٪ من نمو 4.6-٪ 3.8مستوى من المنافسة ما بین 

).Nickell, 1996( في أسفل سلم المنافسة

منافسة إلی في جنوب أفریقیا، سوف تؤدي المزید من ال: لالک من االقتصاد الدلیل•
). ,2009Aghion(٪ سنویا 2نمو إنتاجیة أکثر من 

ل ا، وكرت)1999-1990(وقد دفعت البلدان النامیة في كارتال الفیتامینات •
ل ا، وكرت)1998-1995(، وكرتیل البروم )1995-1991(حامض الستریك 

، وأقطاب الجرافیت الكھربائیة )1995-1990(أنابیب الصلب غیر الملحومة 
 1.71بنحو ) 1995-1992(، وتقدر كارتل یسین )1997-1995) (1992(

ملیار دوالر، و  1.19مالیین دوالر، و  8ملیون دوالر، و  67ملیار دوالر، و 
. (Yu, 2003)ملیون دوالر على التوالي 43ملیون دوالر، و  975



ھل المنافسة كلھا جیدة؟

!الجواب ھو ال•

لمدى فتح باب المنافسة قد یكون لھ بعض التكالیف خاصة على ا•
:القصیر

 سوف تخرج من قطاع )  ذات الكفاءة المنخفضةخاصة (بعض الشركات
 قویةة الاألعمال نتیجة للمنافسة خاصة من الشركات األكثر قدرة على المنافس

.المزید من البطالة والفقر←

اسات وقد تستخدم بعض الشرکات، خاصة المتعددة الجنسیات، سی•
.  اریةمن األعمال التج) المنافسین(متطورة الخراج الشرکات المحلیة 

.االستثمار المحلي مزاحمةوقد یؤدي ذلك أیضا إلی 
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