
 سالفصل الساد
 Markets األسواق

وقج حان الؾقت لمتعخف عمى طبيعة  واإليخادات والتكاليف اإلنتاجلقج درسشا في الفرل الدابق    
لحا يعخف الدؾق ىؾ محل التقاء قؾى العخض  فييا إنتاجوالدؾق التي يقؾم السشتج ببيع 

  -والظمب)البائعؾن والسذتخون( لتبادل الدمع والخجمات ولدؾق وعائف ىي :
 تحجيج قيؼ الدمع والخجمات. -1
الستاحة بيؽ الؾحجات اإلنتاجية وبيؽ الدمع بكفاءة اقترادية  لسؾارد االقتراديةتخريص ا -2

 .مثمى
 .الدمع والخجمات األكثخ تفزياًل لجى السدتيمكيؽتؾجيو السشتجيؽ نحؾ إنتاج  -3
 تقشيؽ االستيالك حدب حجؼ اإلنتاج عؽ طخيق األسعار.  -4

 

 أشكال السوق  -
واحج مؽ  إلىلمدؾق ويتؼ ترشيف الدؾق  أشكال أربعةوبرفة عامة يسكؽ القؾل ان ىشالػ  

نجج ان  األوللمسعيار  وفقا لسعياريؽ ىسا عجد السشذات وتتظابق السشتجات فؾفقاً  األربعة األشكال
 ىشالػ :

( في جانب العخض كسا الحال في  Monopolyمشذاة واحجة في الدؾق )سؾق االحتكار  -1
في االحتكار كبيخ الحجؼ  تكمفةالاالقترادية التي تكؾن فييا  األنذظةاالحتكار الظبيعي لبعض 

الكيخباء  إنتاجعمى ذلػ  األمثمةتكمفة في السشذاة التشافدية الرغيخة الحجؼ ومؽ اقل مؽ ال
 وخجمات الياتف الخ.

( تتحكؼ في الدعخ  Oligopolyعجد قميل مؽ السشذات في الدؾق )سؾق احتكار القمة  -2
باالحتكار الرافي اال ان السحتكخ ىشا ىؾ عجد مؽ السشذات  أشبووالكسية السشتجة وىي في حالة 

عمى ذلػ الدؾق التي تباع فييا السياه السعجنية واالدوية  األمثمةواحجة ومؽ وليذ مشذاة 
 والرشاعات الكسياوية الخ.

عجد كبيخ مؽ السشذات تداول نفذ الشذاط ولكشيا قج تشتج مشتجات متظابقة او مشتجات  -3
 البج مؽ استخجام السعيار الثاني بخؾص تظابق السشتجات فيشالػ اذن:مختمفة وعميو 

عجد كبيخ مؽ السشذات تشتج نفذ السشتجات ولكشيا غيخ متظابقة )سؾق السشافدة االحتكارية  -أ
Monopolistic Competition  مؽ قبل مختمف السشذات وىي سؾق ( كدؾق االغحية السختمفة

 الف السشذاة السشتجة.يختمف فييا سعخ نفذ السشتج باخت
 Monopolisticعجد كبيخ مؽ السشذات ذات السشتجات الستظابقة )سؾق السشافدة التامة  -ب

Perfect  حيث يؾجو السشتج البائع سعخًا واحجًا فقط يحجده الدؾق وليذ السشتج ومؽ االمثمة )



ريمي نقدسيا ولجراسة اشكال الدؾق بذكل تفعمى ذلػ سؾق السشتجات والسحاصيل الدراعية.  
 حدب االتي:

 

 Competition Perfect Market اوال: سوق المنافسة التامة
ىي حالة افتخاضية بحتة وتعشي غياب أي قؾة احتكارية سؾاء لمسشتج ام لمسدتيمػ ويتسيد سؾق 

 السشافدة التامة باالتي
وجؾد عجد كبيخ مؽ السشتجيؽ والبائعيؽ بحيث كل بائع او مشتج يداىؼ بجدء صغيخ ججًا مؽ  -1

)السدتيمكيؽ( لمدمعة وال يدتظيع أي العخض الكمي لمدمعة وكحلػ وجؾد عجد كبيخ مؽ السذتخيؽ 
 مشيؼ ان يؤثخ في الدؾق مؽ خالل تغيخ حجؼ مذتخياتو.

 ي ال تؾجج قيؾد مثل تجخل الجولة ونقابات العسال.حخية الجخؾل والخخوج مؽ والى الدؾق أ -2
 لكل مؽ السشتج والسدتيمػ. واألسعارالسعخفة التامة بغخوف الدؾق مؽ العخض والظمب  -3
تجانذ الدمعة أي ال يؾجج لمسذتخيؽ أي تفزيل السشتجيؽ السختمفيؽ لمدمعة أي ال يؾجج  -4

 اختالفات حقيقية بيؽ السشتجات.
  

 Monopoly   Market سوق االحتكار -ثانيًا:
 يأتيبسا تتسيد سؾق االحتكار مسا ىؾ واقعي و  أكثخمفيؾم االحتكار ىؾ مفيؾم نغخي  إن
 .باإلنتاجوجؾد مشذاة واحجة تقؾم  -1
 سمع ال مثيل ليا في الدؾق.تقؾم السشذاة بإنتاج  -2
 ىحه الرشاعة السحتكخة. إلىدخؾل مشذات ججيجة  باإلمكانليذ  -3
 
 مصادر االحتكار  -

 -التي تجعل االحتكار مسكشًا مشيا: األسبابىشالػ عجد مؽ 
 األوليةوبذكل خاص تسمػ مشاجؼ السؾاد  اإلنتاجمؽ عؾامل  أكثخ أوالديظخة عمى واحج  -1

كانت تمػ السؾاد ضخورية  إذاوخاصة سمعة ما غيخ قابل لمتحجي  إنتاجبجعل مخكد السذخوع في 
 الدمعة. إلنتاج

القيؾد القانؾنية عمى دخؾل السشافديؽ السحتسميؽ لمرشاعة،فيشالػ الكثيخ مؽ الشذاطات  فخض -2
 التي تسشع حق مسارستيا لسؤسدة واحجة ومثال عمى ذلػ تؾليج الكيخباء او استخخاج الشفط الخ.

مؽ مشافدة  األجانبفخض التعخيفة الكسخكية او الزخيبة عمى االستيخادات يسشع السشتجيؽ  -3
 ريع السحمية.السذا



ضخسة  أمؾالمالية،فيشالػ صشاعات تتظمب رؤوس  ألسبابقج يكؾن االحتكار مسكشًا  -4
وصشاعة الظائخات والحي يجج السشافدؾن صعؾبة بالغة في دخؾليا  والرمب كرشاعات الحجيج

 .اإلنتاجقبل  الخأسساليةعمى السعجات  إنفاقلزخامة ما تتظمبو مؽ 
 إجخاءاتوفخض قيؾد عمى السشافدة الكاممة مؽ خالل  بآخخذكل او تجارية بتكؾيؽ اتحادات  -5

اسمؾب بيع الدمعة بخدارة لكي يتؼ القزاء عمى السشافديؽ الرغار ثؼ رفع  إتباع أوجساعية . 
  يشفخد في الدؾق.  أنالدعخ بعج 

 
 Monopolist Oligopoly    Market  احتكار القلةسوق  -ثالثا:

ان مسارسة االحتكار وتحجيج الدعخ والكسية يتؼ مؽ قبل مشتج واحج في حالة االحتكار الرافي ام 
مشتجا واحج فان االحتكار  ميل مؽ السشتجيؽ وليذتؼ مسارسة االحتكار مؽ قبل عجد قعشجما ت

، ويظمق يعخف باحتكار القمة وعشجما يكؾن عجد السشتجيؽ في احتكار القمة مشتجيؽ اثشيؽ فقط
 عمى احتكار القمة اسؼ االحتكار الثشائي.

ويتفق معغؼ االقترادييؽ عمى الرشاعة بانيا احتكار القمة اذا تجاوزت ندبة التخكيد في الدؾق 
الرشاعة وقج تكؾن  إنتاجمشذات في  أربعي تقاس غالبًا بحرة اكبخ والت بالسئةعؽ الخسدة 

الدمعة التي يشتجيا السشتجؾن في احتكار القمة متظابقة كالحجيج والدكخ وغيخىا ، وقج تكؾن 
الدمعة السشتجة مسيدة كالسياه السعجنية والغازية ،وغالبا ال يكؾن ىشالػ مشافدة سعخية بيؽ 

 بالسشتجيؽ. أضخاربدبب ما يمحقو ىحا الشؾع مؽ التشافذ مؽ  السشتجيؽ في احتكار القمة
 

 Monopolistic Competition   Market المنافسة االحتكاريةرابعًا: سوق 
تتسيد السشافدة االحتكارية بؾجؾد عجد كبيخ مؽ السشذات تتشافذ فيسا بيشيا تشافدًا غيخ سعخيًا 

متظابقة ، ان ىحه الدمع نفذ السدتيمكيؽ ، وان الدمع التي تشتج ىي سمع متذابية ولكشيا غيخ 
بساثبة بجائل قخيبة لبعزيا ويتختب عمى ىحا ان مشحشى الظمب الحي يؾاجيو السشتج في السشافدة 

السشتج في تكخ واقل مؽ ذلػ الحي يؾاجو حاالحتكارية يتسيد بسخونة اعمى مؽ ذلػ الحي يؾاجو الس
وفي الخخوج مشو،  الشذاط إلىالجخؾل السشافدة ، واخيخًا نخى السشافدة االحتكارية تتسيد بحخية في 

ظؾيل ، وكسا ىؾ الحال مع السشذاة الرفخ في السجى ال إلىاقترادي مداويًا  ربح إلىمسا يقؾد 
 .في السشافدة 


