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 ھمیةاأل من كبیرة درجة على شاملة سیاسة المنافسة سیاسة      
 ةاالجتماعی و االقتصادیة تأثیراتھا من أھمیتھا تستمد و

 لیةالعم أطراف جمیع بتأثیرھا تمس سیاسة ھي و المختلفة
 ىإل ممتدة یسبقھا، ما و اإلنتاج عملیة من بدأ االقتصادیة

 تأثیرھاب تشمل و النھائي المستھلك إلى وصوال اإلنتاج توزیع
 باشرةم غیر و مباشرة بتأثیرات الخدمات و السلع أنواع جمیع
.الدولي و المحلي المستوى على



أھداف سیاسة المنافسة

  .األسواق استقرار ترسیخ•

 قوف األسعار حریة على الحفاظ خالل من االحتكاریة الممارسات منع•
 النشاط ازدھار إلى الھادفة المنافسة لحریة المنظمة الضوابط

  االقتصادي

 خالل من التجاریة المعامالت ونزاھة المستھلك مصلحة وحمایة•
.ھاب الضارة والترتیبات التحالفات ومنع المنافسة حریة ضمان

 التركز عملیات وضبط المھیمن الوضع استغالل من الحمایة•
 .معین قطاع في المنافسة إضعاف عدم لضمان االقتصادي



المنافسة و النمو االقتصادي

 یمكن التي األدوات أھم من المنافسة سیاسة تعد  
 شیطتن و األسواق كفاءة لتعزیز استخدامھا للحكومات

 إخفاقات أي معالجة و الطلب و العرض حركة
 أداة ھي و األسواق، نشاط على تطرأ قد اقتصادیة

 افاألطر بعض اندفاع للجم استخدامھا یمكن أساسیة
 ال كلبش المادیة مكاسبھم زیادة سبیل في السوق في

  .المنافسة قانون مع یتفق
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 في ةالمنافس وجود مصلحة بین للموازنة المنافسة سیاسة تسعى       
 كونی قد جھة فمن االقتصادي، النمو تحقیق مصلحة بین و السوق

 اإلنتاج الیفتك تقلیل في تساھم ایجابیة آثار الشركات بین ما للتعاون
 التاليب و األرباح صافي على ینعكس بما اإلنتاجیة الكفاءة وزیادة

 اداالقتص في المالي التدفق دورة حجم من یزید و الضرائب على
 .ككل
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 تكون أن منع على آخر جانب من تحرص المنافسة قوانین أن إال      
 عكسسین الذي األمر بالمنافسة مخل سلوك عن ناتجة األرباح زیادة
 رةدو و االقتصادیة العملیة عناصر جمیع على آجال أم عاجال سلبا

 تؤدي دةواح فئة أو جھة ید في السوقیة القوة تركیز أن حیث اإلنتاج،
 یصیةالتخص الكفاءة النعدام نتیجة الطویل المدى على خسائر إلى

 إلى ةإضاف المستھلك خیارات محدودیة على سینعكس مما واإلنتاجیة
 تالخدما و السلع جودة لتطویر االبتكار و التطویر حافز غیاب

  .المقدمة
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:إلى سیؤدي السوق في المنافسة وجود

 ىعل الشركات تحفیز خالل من :التكنولوجي التقدم معدل زیادة •
 عیشج و الخدمات، و المنتجات جودة لتحسین االبتكار و اإلبداع

 اللھاخ من یتفوقون تنافسیة میزات على الحصول على الشركات
.منافسیھم على

 خالل من ةوالتوزیعی اإلنتاجیة الكفاءة زیادة إلى المنافسة تؤدي و كما•
 تقدیم و التكالیف خفض محاوالت وتشجیع و اإلنتاج أسالیب تطویر

 القدرات و االحتیاجات مع متوافقة بأسعار الخدمات و المنتجات
 المتغیرة المتطلبات مع یتماشى بشكل السوق في الموجودة

 .للمستھلكین
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 و املعو عدة على مشتملة المنافسة تكون السلیم المنافسة جو في
 ونیك بحیث االبتكار و الجودة السعر، تشمل مستویات عدة على

 ىتلب خدمات و منتجات لجلب واالبتكار البحث أساس ھو السوق
 إلى اليالمث الوضع في الشركات تسعى بحیث المستھلكین، حاجات
.السوق في التنافس من بدال السوق على التنافس




