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Abstract 
 
    The unexpected entrance of a new opponent in the market 
considered as a menace that makes the previously existing firms 
fear a harsh exceeding competition with all its resulting 
consequences. 
    In order to stop this threat, all means exploited to get profit 
from the different opportunities and by applying the strategies of 
barriers to entry. 
  The latter are manifested very often in scale economies, 
differentiation products and absolute cost advantages, however, 
this cannot be possible without introducing functional and 
competitive strategies with the firm's own strategic choice. 

 
 

  :    متهيد
تسعى الدول يف إطار حترير االقتصاديات وعوملتها إىل فتح أسواقها وحتضري مناخ    

استثماري مناسب جللب مؤسسات جديدة مع تقدمي جمموعة من املزايا للمستثمر، مما يدعو 
  .أساسها التنافسإىل العمل يف بيئة 
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 وبالرغم من أن هذا املسعى يعترب كفرصة للمؤسسات اجلديدة يف استغالل املصادر    
ستقبلية وتكوين عالقات وطيدة مع املوردين  وكذا زيادة األرباح املةختلفوالثروات امل
 ويتمثل هذا التهديد يف فقدان ، إال أنه يعترب ديد ملكانة املؤسسة القائمة يف السوق،والعمالء

 وهروب زبائنها وفقدان مكانتها التنافسية بسبب ظهور منتجات فوق عاديةألرباح ا
غري من الوضعية اليت حتتلها أغلب  مما خيلق قواعد جديدة وي،وخدمات أكثر جودة وأقل سعر

ستجد املؤسسة نفسها أمام إشكالية احلفاظ على املزايا اليت كانت  بالسوق، واملؤسسات
بسبب ضعفها مقارنة وتوقفها متاما، وذلك  مع احتمال خروجها ،تتمتع ا من قبل
  .باملؤسسات اجلديدة

 دف من اتذ استراتيجي اختاى أي مؤسسة علهذه الوضعية البدمن أجل مواجهة  و   
 وكذا اليقظة ،السوقباحلد من ديد دخول منافسني جدد عن طريق وضع احلواجز  خالهلا

 وعلى مستوى القطاع ،الدائمة ملواجهة التغريات اليت تطرأ على املستوى العاملي والوطين
  .واملؤسسة

  : لسؤال التايل   وبناءا على ما سبق ميكن أن خنلُص إىل إشكالية رئيسية تتمثل يف ا
 يفهي اإلستراتيجيات اليت تتخذها املؤسسة يف وضع احلواجز أمام دخول املنافس احملتمل  ما

  .السوق؟
من خالل اإلشكال الرئيسي الذي مت طرحه سنحاول توضيح ذلك بإشكاليات فرعية ميكن 

  :صياغتها كما يلي
ذا الدخول ما املقصود بدخول منافس جديد يف السوق، وكيف ميكن أن يشكل ه .1

 ديدا للمؤسسات القائمة؟
 ما مفهوم نظرية حواجز الدخول يف السوق، وما هي املصادر الرئيسية هلذه احلواجز؟ .2
 ما العالقة بني إستراتيجية املؤسسة وحواجز الدخول ؟ .3

 قصد اإلجابة على التساؤالت املطروحة تبنينا عدد من الفرضيات حناول إبرازها : الفرضيات
  :تاليةالنقاط اليف 
متد البيئة اخلارجية والداخلية املؤسسة فرصا ونقاط قوة يف منع املنافس اجلديد من  .1

السوق، وهذا بوضع أنواع خمتلفة من احلواجز بفضل عوامل البيئة اخلارجية  الدخول يف
 وبفضل إمكانيات املؤسسة الداخلية؛

 ؛ختتلف درجة شدة حواجز الدخول باختالف هياكل املنافسة بالسوق .2
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عترب مزايا التكلفة النسبية ومتايز املنتجات واخلدمات إضافة إىل اقتصاديات السلم ت .3
 كمصادر رئيسية حلواجز الدخول؛

 ةتعتمد املؤسسة يف وضع احلواجز الرئيسية ملواجهة املنافس احملتمل على استراتيجي .4
 التحكم يف التكلفة واستراتيجية التمايز؛

  :ة يفتتجلى أهداف الدراس: أهداف الدراسة
حماولة توضيح مفهوم ديد املنافس احملتمل والتنبيه للخسائر واملخاطر اليت ميكن أن تنتج  .1
  جراء هذا التهديد؛ من
التأكيد على احملافظة الدائمة ملكانة املؤسسة التنافسية يف السوق، مع عدم توقف البحث  .2

وسائل وقائية ودفاعية عن مصادر ومزايا إضافية يف جمال التكلفة واجلودة قصد استعماهلا ك
 أمام احتمال ظهور منافسني جدد؛

تقدمي جمموعة من األفكار ألصحاب املؤسسات واملسريين حول مصادر احلواجز وطرق  .3
وضعها مع جتسيد أهم اإلستراتيجيات املتبعة يف احلد من املؤسسات الراغبة يف الدخول، 

 . باستغالل إمكانيات املؤسسة الداخلية واخلارجية
من أجل تقدمي جمموعة من املفاهيم والتحليالت حول حواجز الدخول : الدراسةمنهج 

  : وضع احلواجز اتبعنا املناهج التاليةتوعرض ملختلف مصادرها وأهم استراتيجيا
 استخدام املنهج التحليلي والوصفي يف إبراز اجلانب النظري للبحث؛ .1
 املنهج اإلحصائي ي مع استغاللاللجوء يف اجلانب التطبيقي إىل املنهج التحليلي والوصف .2

  .يف تقدمي البيانات واألرقام باستخدام النسب املئوية والطرق اإلحصائية األخرى
ولإلجابة على اإلشكاليات اليت مت طرحها حاولنا تقسيم هذه الدراسة إىل ثالث حماور رئيسية 

  :كالتايل
  . نظرية حواجز الدخول يف السوق:اوال
  . يف السوقخولمصادر حواجز الد : ثانيا
   اإلستراتيجية وحواجز الدخول يف السوق:ثالثا

  . نظرية حواجز الدخول يف السوق:أوال

هناك جمموعة من املتغريات والعوامل اليت : ديد املنافس احملتمل يف بيئة املؤسسة -1
ميكن أن تكون فرصا أو ديدات حتدد مكانة املؤسسة وقدرا يف البقاء أمام جمموعة قوى 

، خاصة ديد دخول املنافس اجلديد، الذي يعترب كمنافس حقيقي غري 1افسة اخلمساملن
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مباشر، ومن أجل هذا تقوم املؤسسة مبحاوالت ملنع دخول املنافسني عن طريق وضع جمموعة 
من احلواجز بتجسيد واستغالل إمكانياا اخلاصة، وكذا بفضل العوامل البيئية املساعدة اليت 

احلاجز فتحاول أي مؤسسة احلد من عدد املنافسني اجلدد بتثبيط عزميتهم ميكن أن تلعب دور 
  .وقدرم يف الدخول

إن حتليل بيئة املؤسسة وفهم القوى والعوامل : البيئة اخلارجية والداخلية للمؤسسة 
املؤثرة على أدائها من أجل اختاذ القرارات الصحيحة يكون بتحليل العوامل اخلارجية 

عترب هذه العوامل جمموعة من احملفزات ويف نفس الوقت معوقات يف عمل والداخلية، أين ت
  .2املؤسسة، وميكن اعتبارها كبيئة عامة بسبب تأثر مجيع املؤسسات ذه العوامل

ر إليه يف ا كما يش معنيإن حتليل القوى التنافسية يف قطاع: حتليل القوى التنافسية 
توقف على التأثري الذي حتدثه ي اهذو ،ة القطاعهدف إىل حتديد ومعرفة جاذبييراجع املمعظم 

 كدرجة حدة املنافسة ومدى ديد املنافس احملتمل، وديد املنتجات البديلة القوى التنافسية
 . 3إضافة إىل مفاوضة املوردين ومساومة الزبائن

تتمثل بعض مصادر املنافسة احملتملة يف أولئك الذين : احتمال دخول املنافس اجلديد 
ون الدخول يف جماالت وأنشطة السوق املختلفة وديدام للمؤسسات احلالية، أين يود

، وقصد الوصول إىل مفاهيم موحدة 4يتوقف الدخول الفعلي على جمموعة من املتغريات
 االستعمال يف فهم دخول املنافس احملتمل وحتديد جماالته انتقينا جمموعة من املصطلحات

، مع حتديد ألهم 5املؤسسات القائمة املؤسسات اجلديدة، خولالراغبني بالد املتمثلة يف
ألن تسمية املؤسسات اجلديدة بالراغبة يف الدخول يشترط الشروط اليت تسمح بالدخول، 

إقامة طاقة إنتاجية أو خدمية جديدة ذات شخصية قانونية مستقلة تبحث على اليت تتمتع ب
انيات واحملفزات اليت تساعد املؤسسات على مكانة يف السوق، مع وجوب توفر بعض اإلمك
  .6اجلديدة وذلك من خالل القدرة املالية والقدرة القانونية

إن حماولة احلديث عن حواجز الدخول يف السوق وما  : مفهوم نظرية حواجز الدخول -2
يتعلق ا، يكون بتقدمي جمموعة خمتلفة من التعاريف واملفاهيم اليت تطرق إليها بعض أصحاب 

كر واالقتصاد من خالل كتابام ومقاالم، مع التفرقة بني املدارس اليت ركزت يف الف
دراساا وحبوثها على نظرية احلواجز وبعرض أنواع خمتلفة للحواجز اليت حتد من الدخول يف 

 .السوق واملوجودة بالبيئة العامة للمؤسسة
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نظرية نصب يف فهم  التعاريف اليت تقُدمت جمموعة من لقد:  حواجز الدخولتعريف 
أنه بيعرف حاجز الدخول   حيث)Bain( واليت اخترنا من بينها تعريف حواجز الدخول

 أن تدخل السوق مقدرة املؤسسات القائمة على وضع سعر ال تستطيع أي مؤسسة حمتملة
عنده أو أدىن منه بدون أن حتقق خسائر، رغم أن هذا السعر يسمح للمؤسسات القائمة من 

فيعرف حاجز الدخول على أنه أي تكلفة إضافية سوف ) Stigler (، أما7حتقيق أرباح
، ويعود هذا الفرق إىل ظروف 8تتحملها املؤسسة الداخلة دون أن تتحملها املؤسسة القائمة

الطلب وظروف التكلفة اليت تتحملها املؤسسة الداخلة على عكس تلك اليت تتحملها 
 .ول هو تكلفة اإلنتاج بعضها أو كلهااملؤسسة القائمة، ومبعىن آخر حاجز الدخ

إن االختالف يف مفاهيم وتعاريف حواجز الدخول : حواجز الدخولنظرية مدارس  
يدل أساسا على اختالف وجهات النظر واألفكار اليت تنبع من دراسات وأعمال جمموعة من 

هذا املنطلق  والذين ينتمون إىل مدارس متنوعة، ومن ،املفكرين واألساتذة يف جمال االقتصاد
ميكننا اإلشارة إىل ثالثة مدارس رائدة يف جمال حواجز الدخول اليت اهتمت باملوضوع وهي 

 . 9املدرسة القاعدية ومدرسة شيكاغو للكفاءة، إضافة إىل املدرسة املعيارية
من خالل معرفتنا السابقة ألهم العوامل واملتغريات البيئية : أنواع حواجز الدخول 

مباشر وغري مباشر يف نشاط املؤسسة، وبعدما اعتربناها كفرص وديدات اليت تؤثر بشكل 
ويف نفس الوقت نقاط قوة وضعف، فإنه باإلمكان حتديد جمموعة من احلواجز واملعوقات اليت 
تقف حائال أمام دخول املنافس احملتمل، أين ميكن تصنيف هذه احلواجز حسب املتغريات 

 االجتماعية والثقافية، احلواجز القانونية والسياسية، احلواجز البيئية، واليت من بينها احلواجز
  . االقتصادية والتكنولوجية

 ميكن القول بأن هناك سوق متميز نستطيع معرفته : حواجز الدخول وهياكل السوق-3
، 10من خالل إدراك احلواجز املوجودة فيه واليت تؤثر على قرارات الدخول بطريقة إستراتيجية

ؤسسة يتأثر باملتغريات االقتصادية والتقنية وكذا العوامل املؤسساتية ألن سلوك امل
الطرق اليت ميكن ا  احلديثة يف جمال حواجز الدخول علىستند التطورات تواالجتماعية، ف

 ،للمؤسسات أن حتد من املنافسة اجلديدة حيث تركز هذه الدراسات على األسواق التنافسية
ت الصلة مبفهوم حرية الدخول، وركزت بإسهاب حول مفهوم وقد أعادت تقومي األفكار ذا

السوق ذات املنافسة التامة واليت ال تتمتع فيه املؤسسات القائمة بأي محاية من إمكانية دخول 
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منافسني جدد، وتعترب سوق بسيطة نسبيا إذا ما كانت مفتوحة متاما أمام إمكانية املنافسة 
  .11اجلديدة

ق هياكل السوق واملنافسة بالقوة اليت تتمتع ا  تتعل:مفهوم هياكل السوق 
املؤسسات القائمة يف السوق، واليت تعتمد على خرباا املتراكمة يف اإلنتاج والتسويق وعلى 
معرفة األفراد للمنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة ومبتوسط تكلفة منخفضة للوحدة 

سة جديدة ترغب يف الدخول، فاختالف املنتجة، يف وضع كثري من القيود أمام أي مؤس
املؤسسات وتنوع قدراا مع وجود مستويات خمتلفة للعرض والطلب كلها عوامل تؤدي 

، مما يشكل هيكل منافسة 12بشكل أو بآخر إىل حتديد نوع السوق الذي تعمل به املؤسسة
سوق ، مسوق االحتكار التا خاص ا ومن هنا يتم حتديد أربعة أنواع من اهلياكل وهي

 .13سوق احتكار القلة، سوق املنافسة االحتكارية، املنافسة التامة
خيتلف الدخول يف األسواق باختالف : عالقة حواجز الدخول ياكل السوق 

إىل جمموعة من األشكال ) Bain(نوعها ومن حيث سهولة الدخول أو صعوبته، أين تطرق 
، أسواق ا حواجز دخول غري فعالة أسواق سهلة الدخول،اليت ينبغي احلديث عنها وهي 
  .14أسواق ممنوعة الدخول أسواق ا حواجز دخول فعالة

   يف السوقمصادر حواجز الدخول: ثانيا

 إن إمكانية التفرقة بني خمتلف املؤسسات يف نفس :كحاجز دخول اقتصاديات السلم  -1
راا، والنتيجة من القطاع تكون من حيث القدرة اإلنتاجية وكذا حجم رأس ماهلا واستثما

أين ذلك وجود حاالت ختتلف من مؤسسة ألخرى خاصة فيما يتعلق بتحمل التكاليف، 
  . يف هذا الصددتلعب اقتصاديات السلم دورا هاما

 ميكن القول أن اقتصاديات السلم هي حماولة احلصول :مفهوم اقتصاديات السلم 
بطرق خمتلفة تكون واحدة منها على أكرب كمية لإلنتاج من خالل ممارسة نشاط املؤسسة 

، مما حيقق الربح للمؤسسة، كأن تقوم بتفعيل خطوط اإلنتاج 15أكثر جناعة وأقل تكلفة
وتنظيمها وحتسني قوى البيع لضمان تدفق السلع بدرجة أكرب مع القيام جبملة من التحاليل 

ل معرفة  من خالكل هذاميكن حتليل ، وللتكاليف اليت ترتبط بالنشاط اخلاص باملؤسسة
 . احلجم األدىن األمثل، وكذا منحنيات اقتصاديات السلم يف املدى الطويل

اختالف باقتصاديات السلم  تتنوع مصادر :املصادر األساسية القتصاديات السلم 
 واألسواق، وهي تتعلق مبجموعة الوظائف اخلاصة باملؤسسة ومبختلف عدد ونوع الصناعات
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 منتج ائي وخدمات مرفقة، إال أنه ميكن ىحلصول علالعمليات اليت تنتهجها من أجل ا
  :   16حتديد هذه املصادر يف العناصر األساسية التالية

وهي تتمثل يف اخلصم السعري الذي تتحصل عليه املؤسسة عندما :  اقتصاديات مالية-
تشتري املواد األولية بكميات كبرية، واحلصول عليها بأسعار أقل إذا حصلت على كميات 

  .مةضخ
وهي تشري إىل مقدار االخنفاض يف كمية املدخالت من خمتلف :  اقتصاديات اإلنتاج-

عناصر اإلنتاج الالزمة إلنتاج وحدة واحدة، والذي حيدث مع زيادة حجم اإلنتاج ومنها ما 
  .يتعلق بالعمل وما يتعلق برأس املال وأخرى باملخزون

ت متعلق باإلعالن، فتكاليف اإلعالن ال وهذا النوع من االقتصاديا:  اقتصاديات التسويق-
  .تزداد بنفس نسبة الزيادة يف حجم اإلنتاج، وإمنا تزداد بنسبة أقل

يالحظ أنه مع كرب حجم املؤسسة يزداد التخصص يف األعمال :  اقتصاديات إدارية-
اإلدارية حيث يوجد مدير للمبيعات ومدير للمشتريات، ومدير مايل، ومدير لإلنتاج وغريها، 
والشك أن هذا التخصص يزيد من كفاءة كل مسؤول يف جماله، ومن مثة يرفع من مستوى 

  .اإلنتاجية
ميكن تقدمي عرض بشيء من : العالقة بني حواجز الدخول واقتصاديات السلم 

التفصيل يتم فيه إظهار إمكانية استعمال اقتصاديات السلم كحاجز دخول يف السوق، مع 
 أحيانا على أا سلمتعترب اقتصاديات اليدة أمام هذا احلاجز، فشرح لردة فعل املؤسسات اجلد

  بالنسبة للمؤسسات القائمة واليت ختلق ا، وذلكلتكلفةااخنفاض عن ناجتة إحدى املزايا ال
 يكون لديها تكلفة وحدوية أقل من اليت تتحملها املؤسسة الراغبة يف ، أين للدخولحاجزا
يدة يف حاالت حمددة أن تبدأ مبستوى أدىن معني ، فيتعني على أي مؤسسة جدالدخول

للحجم، حىت تتمكن من الوصول بتكلفة اإلنتاج حلدها األدىن، وإذا بدأت املؤسسة اجلديدة 
بأي حجم أقل من هذا احلد، فإن تكلفة اإلنتاج لديها تصبح مرتفعة بدرجة ال متكنها من 

للمؤسسات اإلنتاجية   القدرةعندما يكون هناك توازن يفمنافسة املؤسسات القائمة، ف
 ،املوزعمثل البيع بنفس احلصة السوقية وباحلجم األ نفس مستوى اإلنتاج وكذاالقائمة، وب

 لدى لتفكريوهنا يصبح اثابت للمؤسسة القائمة  على وجود طلبفذلك يكون دليل 
 أنه من ما يعينو ،اإلنتاج بأقل التكاليفعدم قدرة سليب بسبب املؤسسات الراغبة يف الدخول 

ل هناك احتمال عدم قدرة  ب، من التحكم يف التكاليفؤسسات احملتملةعلى امللصعب ا
  .البيع بكميات كبريةأو اإلنتاج حجم  تضخيم يها يف هذه احلالة وعلتغطيتها،
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 يؤدي االختالف والتمايز بني :التمايز يف املنتجات واخلدمات كحاجز دخول -2
قدمها املؤسسات املتنافسة فيما بينها، وكذا اليت ترغب خصائص املنتجات واخلدمات اليت ت

يف الدخول مبنتج أو خدمة جديدة، إىل احلصول على جمموعة من املزايا التنافسية اليت حتد من 
 .ديد أي منافس

 تقوم خمتلف املؤسسات بإنتاج وتقدمي خدمات :مفهوم متايز املنتجات واخلدمات 
ي املنافسني هلا يف السوق، إال أن هذه املؤسسات تتمايز معينة تتسم خبصائص منفردة عن باق

بشكل مغاير مما يدعو إىل توضيح مفهوم التمايز مع بقاء تلبية احلاجات والرغبات على حاهلا، 
 على أنه الشكل والطريقة اليت يتحصل ا املستهلك على املنتجات واخلدمات، ويعرف التمايز

ريف للمؤسسة املنتجة للخدمة أو السلعة، فالطريقة اليت فاملنتج واخلدمة عبارة عن بطاقة تع
ميكن ا للمؤسسة القائمة توقع احلصول على حواجز متنع ا الدخول يف السوق تكون من 
خالل إنتاج خدمات ومنتجات خمتلفة ومتمايزة، وقد قادنا هذه املفهوم إىل تسليط الضوء 

، وذلك نتيجة 17ا بأوجه متعددة األبعادعلى العرض الذي تقدمه املؤسسة ملنتجاا وخدما
للخصائص املتنوعة اليت تتسم ا، حبيث يوجد مبختلف األسواق عرض مرجعي وعرض 

  .أصلي
هناك طرق وأشكال خمتلفة ميكن من خالهلا اعتبار متايز : طرق ومصادر التمايز 

 املنتج، بل املنتجات واخلدمات كحاجز دخول، حبيث ليس هناك عالقة بني التمايز واحلجم
  .  18جبودته وقدرته على تلبية رغبات املستهلك

إن اإلبداع املتميز من الناحية التقنية والتكنولوجية مع :  اإلبداع يف التصميم والتكنولوجيا-
  .استعمال آالت حديثة وطاقة أقل يساهم بإحداث عناصر جديدة يف املنتج واخلدمة

تم إضافتها للمنتجات األصلية، كخدمة العمالء وهي تتمثل يف اخلدمات اليت ي:  اخلدمات-
  .بتحقيق حاجام وتلبية رغبام املختلفة

كثريا ما تواجه املؤسسات الراغبة يف الدخول والء :  السمعة ومكانة العالمة التجارية-
ووفاء زبائن السوق ملنتجات مؤسسة معينة قد حازت علـى ثقتهم بفضل مسعتها ومركز 

  .صفاا وخصائصها الفنيةعالمتها ومتيز موا
وذلك باإلبداع واالبتعاد عن التقليد يف عملية التوزيع، مع تقدمي نظام :  قنوات التوزيع-

 على قنوات وطرق ة السيطربيعي وإشهاري جديد ومتميز خاصة على مستوى الزبائن، وكذا
  . املختلفةالتوزيع
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ل التمايز وقدرة  حتليل حواجز الدخول من خالميكن :التمايز وحواجز الدخول 
املؤسسات على يئة منتجاا إىل حد معني مقارنة باملنتجات اخلارجة عن جمال عملها 

 حواجز الدخول بسبب وجود االختالف بني املنتجات فتظهر  واملتواجدة يف السوق
 تؤثر يف نفس الوقت على املصادر األخرى حلواجز واخلدمات نتيجة لعوامل عديدة واليت

الداخل اجلديد الذي ال يقوم بتمييز منتجاته يشكل بذلك خطرا فن مشتركة، الدخول وتكو
على مستقبل مؤسسته، ألنه سوف يتبع سياسات أخرى قد تأخذ شكل أسعار أدىن أو 

  .، وسوف حيتاج بعد ذلك إىل أَن يتحمل تكاليف ترقيةَ املبيعات19تكاليف أعلى يف املبيعات
تواجه املؤسسات اجلديدة جمموعة خمتلفة من  : خول كحاجز دمزايا التكاليف النسبية -3

احلواجز، مما يستوجب عليها حتمل تكاليف دخول يف الوقت الذي تتجنب املؤسسات القائمة 
هذا النوع من التكاليف، ومن جهة أخرى فإن هذه األخرية مبختلف أشكاهلا تكسب 

  .ساليباملؤسسات القائمة مزايا ناجتة عن اتباع جمموعة من الطرق واأل
 تتحصل املؤسسات القائمة على مزايا يف التكلفة :مفهوم املزايا التكاليف املطلقة 

على غرار املؤسسات األخرى، مما يؤدي إىل زيادة شدة املنافسة، وترجيح الكفة ملن يتحكم 
  .يف مستويات التكلفة اليت تؤثر على سعر املنتجات واخلدمات وحتديد مكانتها يف السوق

التكاليف املطلقة تكلفة اإلنتاج أو التوزيع اليت ختتلف بني املؤسسات املهيمنة  مزايا عكست
، وميكن أن 20واملؤسسات الراغبة يف الدخول، مع عدم األخذ يف عني االعتبار حجم اإلنتاج

  :21نبني ثالث سبل نستطيع ا احلصول على مزايا يف التكاليف النسبية وهي
  .يات اإلنتاج من طرف املؤسسات املهيمنةالسيطرة واملراقبة العالية لتقن -
  . التحكم والسيطرة على عوامل اإلنتاج كاملواد األولية -
 .سهولة احلصول على رأس املال -

 لقد اشتملت أغلب تعاريف :عالقة مزايا التكاليف املطلقة حبواجز الدخول 
 قد حواجز الدخول على تلك التكاليف اليت تتحملها املؤسسات اجلديدة دون أن تكون

حتملتها املؤسسات القائمة، ومن هذا املنطلق كان الفرق بني جممل التكاليف عبارة عن مزايا 
تستغلها املؤسسة القائمة يف التحكم بالسوق بتحديد األسعار واحتكار األرباح، فيعرف 

حاجز الدخول بأنه يتمثل يف أي تكلفة إضافية يتعني على أي مؤسسة ) Stigler(اإلقتصادي 
ن تتحملها دون أن تكون املؤسسات القائمة بالسوق أو الصناعة متحملة هلا، فترجع داخلة أ

التكلفة اإلضافية إىل اختالف الطلب وظروف النشاط باملؤسسات اجلديدة مقارنة 
 . باملؤسسات القائمة
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ينتج عن مزايا التكاليف املطلقة منحىن متوسط التكلفة الكلية طويل األجل للمؤسسة   
 ونظرا كون أقل من منحىن متوسط التكلفة الكلية طويل األجل للمؤسسة اجلديدة، القائمة وي

الخنفاض متوسط التكلفة يف املؤسسة القائمة باملقارنة مع املؤسسة الداخلة، فإنه ميكن لألوىل 
أن تضع سعرا حاجزا للدخول أعلى من متوسط التكلفة وأقـل من متوسط التكلفة 

 .باملـؤسسة الداخلة بقليل
تستطيع املؤسسة القائمة : املصادر األساسية ملزايا التكاليف كحاجز للدخول 

احلصول على مزايا من خمتلف التكاليف، وذلك مقارنة باملؤسسات املنافسة هلا، حيث أن 
، مما يؤدي إىل اختالف مصادر 22اختالف مصادر التكاليف وتنوعها ينتج عنه تنوع يف املزايا

  : واليت ميكن سردها على النحو التايلوعهاحواجز الدخول بالسوق وتن
كلما زادت اخلربة أو التعلم بشأن املنتج من خالل مزيد ومزيد من  أي:  منحىن اخلربة-

  .اإلنتاج تنخفض تكاليف العمالة املباشرة للوحدة
تكون تكلفة احلصول على رأس املال بالنسبة للمؤسسات القائمة : احتياجات رأس املال -

ع املؤسسات احملتملة منخفضة، فاملؤسسات احلديثة قد يصعب عليها االقتراض من باملقارنة م
  .23البنوك وإذا أمكنها ذلك فبأسعار فائدة مرتفعة نظرا لعدم متتعها بسمعة سابقة

كلما زادت درجة سهولة تبديل املستهلكني ملنتجات مؤسسة ): التبادل( تكاليف التحول -
 الرغبة لدخول السوق، لذلك حتاول املؤسسات إتباع مبنتجات مؤسسة أخرى، كلما زادت

استراتيجيات من شأا إعاقة عملية التبديل أو تقدمي حوافز للمستهلكني بتكثيف برامج 
  .الدعاية واإلعالن

تعترب واحدة من مظاهر حواجز ): التكاليف الغري قابلة لالسترجاع (  التكاليف املغرقة -
الستثمارات واألصول املغرقة يف املؤسسة بتكاليف غري قابلة الدخول وتعين احلاجة أن تكون ا

لالسترجاع مما يعين وجود تكاليف دخول يف بداية النشاط واملتمثلة يف املبالغ واملصاريف 
  .راملنفقة على وسائل اإلنتاج، التسويق، البحث والتطوي

ليت تتحملها أو تتمثل حواجز اخلروج يف التكاليف ا: )حواجز اخلروج ( تكلفة اخلروج  -
األرباح اليت تفقدها املؤسسة بتركها السوق الذي تعمل به، ومثال ذلك التعويضات اليت 
يتعني أن تدفعها مؤسسة ما للعاملني لديها يف حالة خروجها من السوق، وال شك أن معرفة 

  .أي مؤسسة حمتملة بوجود حواجز خروج يف السوق قد جيعلها تترد يف الدخول إليه
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   اإلستراتيجية وحواجز الدخول يف السوق:ثالثا

 تتمتع أي مؤسسة مبجموعة من :  إستراجتية املؤسسة وحواجز الدخول يف السوق-1
اإلمكانيات والوسائل املادية والبشرية اليت تساعدها يف مجع األفكار واختاذ القرارات املناسبة 

  .خاصة عندما يتعلق األمر بتهديد منافسني جدد
تويل املؤسسات اليوم اهتماما كبريا جملال اإلستراتيجية : ستراتيجيةمفاهيم حول اإل 

وهذا بسبب الضغوط واملؤثرات البيئية اليت تعرف تطورا هائال، إال أن هذا االهتمام يكمن يف 
  .كيفية استغالل اجملال اإلستراتيجي لتحقيق األهداف العامة واخلاصة للمؤسسة

خالل ذكر أصل الكلمة، وتقدمي جمموعة من التعريف   ميكننا طرح فكرة اإلستراتيجية من 
اليت تساعدنا يف فهم إستراتيجية املؤسسة، باإلضافة إىل األنواع واملستويات العامة واملختلفة 

يعين علم وفن قيادة وتوجيه Stratos Agos (24(واليت هي لفظ يوناين لإلستراتيجية، 
 وهي يف إدارة املعارك وفنون املواجهة احلربية مفهومها باخلطط املستعملة ارتبطاليت و اجليوش

إستراتيجية املؤسسة  فن القيادة، أما) Agos(أي اجليش و)  Stratos(كلمة مركبة من 
تعرف على أا حتديد لألهداف والغايات، والقدرة على حتقيقها يف املدى الطويل مع إعداد ف

أو الوحدات اإلنتاجية واخلدمية عدد من البدائل للتصرف وختصيص اإلمكانيات الالزمة 
 توجد إستراتيجيات عديدة ، وبالتايل25الضرورية لتنفيذ وحتقيق جمموعة األهداف املسطرة

  :ميكن ألي مؤسسة إتباعها وهي تتمثل يف
حيث تعترب بعض هذه اإلستراتيجيات مبثابة بدائل أمام : اإلختيارات اإلستراتيجية -

إستراتيجية التخصص، : كن أن نذكر أربعة منها وهياملؤسسة أين تقف أمام خيارات عدة مي
 .26إستراتيجية التنويع إستراتيجية التكامل، إستراتيجية اإلنسحاب

اهلدف من هذه اإلستراتيجيات هو حتديد جماالت التنافس، : اإلستراتيجيات التنافسية -
يز على وحصرها يف جوانب معينة كالتكلفة والسعر وكذا حجم احلصة السوقية، مع الترك

قطاع صغري يف السوق بشرط أن يكون مضمونا ومرحبا، حيث ميكن تطبيقها من خالل ما 
  .27إستراتيجية التمايز إستراتيجية خفض التكلفة، إستراتيجية التركيز: يلي
 املقصود باإلستراتيجيات الوظيفية املدخل الذي يركز على :اإلستراتيجيات الوظيفية -

ستراتيجية اإلنتاج،  إة وهي ترتبط بكل وظيفية واليت من بينهااجملاالت الوظيفية يف املؤسس
إستراتيجية املوارد البشرية، استراتيجية التسويق، استراتيجية البحث والتطوير، استراتيجية 

  .28التمويل
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حتاول املؤسسات احملتملة الدخول يف أسواق جديدة بإتباع : استراتيجية الدخول 
التخفيف من مواجهة املؤسسات القائمة، وحماولة ختطي جمموعة من اإلستراتيجيات، قصد 

لقد تطرق مايكل بورتر إىل ثالثة حواجز الدخول للحصول على مكانة تنافسية، و
استراتيجيات تستطيع املؤسسات احملتملة من خالهلم الدخول يف أسواق جديدة وهي 

ميكن للمؤسسة و، حبيث إستراتيجية البداية، إستراتيجية االنطالق إستراتيجية البقاء والنم
اجلديدة أن تدخل يف السوق بكميات قليلة مع التخلي على األرباح املمكنة من استغالل 
احلجم األمثل لتحقيق اقتصاديات السلم، أو بالعكس متاما حيث ميكنها الدخول حبجم إنتاج 

جم الذي يعود كبري جدا ومعترب مع احتمال خماطر أخرى تتمثل يف التأثري الكبري الناتج عن احل
إىل سلوك املستهلك الغري متوقع يف قبول املنتج من عدمه، أو لوجود عالقة مباشرة بتكلفة 

، كما ميكن أن يكون هناك اهتمام لدى املؤسسة 29التمويل لكرب حجم وكمية اإلنتاج
 .اجلديدة باحلجم الكبري للدخول كلما كان هناك حبث للسيطرة على عدد أكرب من الزبائن

الرغم من وجود االختالف بني املؤسسات إال أن اجملموعة املتواجدة يف السوق ككل     ب
تتمتع بنمط معني من األرباح واخلسائر، وعند االفتراض بأن اجملموعة ككل تكون يف حالة 
مرحبة، رغم أن القليل فيها يعاين من اخلسائر، عندئذ ستعتقد املؤسسات احملتملة بأن أسواق 

الدخول، وبذلك تقوم بالتخطيط لدخول هذه السوق، وعندما تطرح اجملموعة تستحق 
منتجاا يف السوق سيؤدي ذلك إىل تقليل مبيعات املؤسسات القائمة من قبل، إال أن التأثري 

  .ال يكون متساويا بالنسبة جلميع املؤسسات
تستخدم املؤسسات القائمة بعض األساليب : عالقة اإلستراتيجية حبواجز الدخول 

،  بإعداد ووضع إستراتيجية دف ملنع املنافس احملتمل من اقتحام السوق،اقة الدخولإلع
 ،30دراك املؤسسة القائمة ومعرفتها التامة إلمكانية ارتفاع مستوى التكاليف فيما بعدإل

 ،وبالتايل بعض النقص املتوقع يف األرباح إىل أقل من مستوى تعظيم الربح يف املدى القصري

ملوضوع طلق برزت العديد من األفكار األساسية كنتيجة للدراسات احلديثة ومن هذا املن
  :31حواجز الدخول واليت جيدر بنا اإلشارة إليها

  ميزة السابق يف التحرك  -
 السلوك الردعي  -
   ةدعم االلتزام باإلستراتيجي -
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تستطيع املؤسسة من خالل : اإلستراتيجيات الوظيفية يف وضع حواجز الدخول -2
يجيات الوظيفية وضع جمموعة من احلواجز أمام ديد املنافسني اجلدد، حيث تلعب اإلسترات

كل من وظيفية التسويق والبحث والتطوير دورا معتربا يف التأثري على حرية الدخول واخلروج 
  .من السوق
 تتعامل املؤسسة القائمة مع ظروف الدخول وتتمكن من :إستراتيجية التسعري 

 ر حمدد أو متفق عليه بالسوق مع املؤسسات األخرى القائمة،تنسيق جهودها لوضع سع
  :32 ومها احملدد للسعرحالتني فتظهر

 للدخول سوف انعكان هذا السعر أعلى من احلد األعلى للسعر امل إذاحالة ما  -
 ويتسبب يف خفض حصة املؤسسات القائمة ،يشجع ذلك على دخول مؤسسات جديدة

 وكذلك األرباح يف املدى الطويل؛
 للدخول أو انعإذا كان هذا السعر أقل من أو مساويا للحد األعلى للسعر املحالة ما -

 وسيدوم بقاء األرباح واحلصص ،حد السعر فلن يكون هناك أي دخول ملؤسسات جديدة
 .السوقية احلالية يف املدى الطويل

كشكل من أشكال التمايز الذي يساعد يف يعترب اإلعالن : إستراتيجية اإلعالن 
 واإلخالص هلا 33اد وإحداث اإلجيابيات املختلفة، كالوفاء للمؤسسة والعالمة التجاريةإجي

على املدى الطويل، بأن تبدو أكثر جذبا ولفتا النتباه املستهلك مما يؤدي إىل عدم تفكريه يف 
التحول والتغيري إىل عالمات جتارية أخرى، فهناك العديد من اآلراء اليت تنادي بأن اإلعالن 

يد املنافسة بني املؤسسات من خالل استخدام األمساء والعالمات التجارية لتقوية وتدعيم يق
مركزها التنافسي وحماولة منع دخول منتجني جدد إىل األسواق، واستخدام وسائل الترويج 
كتشجيع جتار التجزئة على التعامل مبنتجات املؤسسة بصورة أكرب من املؤسسات املنافسة، 

 بأن القرار االستراتيجي يف ظل اإلنفاق اإلعالين، يعتمد على أمهية التأثري الناجتة وميكننا إظهار
من النفقات اإلعالنية وعلى وفاء الزبون واملستهلكني للمؤسسات اخلاصة بنفس القطاع، 
والتأثري على السعر املقيد احملدد، والسعر الذي يكون مستعد لدفعه مقابل املنتج بالتأثري على 

حسب خمتلف احلاالت تكون السياسة األكثر فعالية هي الرفع أو خفض امليزانية الطلب، ف
اخلاصة باإلعالن باملقارنة مع ما سوف يكون يف حالة عدم وجود ديد للدخول، واألمهية 
الكربى يف هذا الصدد هي حتديد أنواع التأثريات املمكنة لإلعالن على حواجز الدخول أين 

 حاالت للحماية عن طريق اإلعالن من ديد املؤسسات الراغبة يف ميكن أن نفرق بني ثالثة
 محاية جيدة، محاية غري جيدة ولكن فعالة محاية مكلفة وخاطئة الدخول فإما أن تكون
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ومن خالل األدوار املختلفة حلواجز الدخول يبدو أنه من املمكن اشتراك منوذجني ، 34متاما
حلماية اجليدة والفعالة، وليس هناك شك بأن املؤسسة من احلماية ذات أمهية يف السلوك وهي ا

  .سوف تستغل ذلك
إن التطور املستمر يف جمال البحث والتطوير مينح : إستراتيجية البحث والتطوير 

املؤسسات اليقظة يف هذا اجلانب قوة وفرصة كبرية يف احلصول على مزايا تنافسية من أجل 
ال هذا اجملال يف احلد من دخول مؤسسات حمتملة مواجهة خمتلف التهديدات، وإمكانية استعم
 نشاط حيث يعرف جمال البحث والتطوير بأنه، ووضع احلواجز يف السوق الذي تنشط به

ع ، مالتوصل إىل سلع وخدماتا تم يمقترن باإلبداع وإضافة معارف بتحويل النتائج اليت 
زيادة ول ، ميزات تنافسيةةؤسس املنحالعمل على تطوير العمليات واملنتجات بالشكل الذي مي
، 35ة لتحقيق املردود املناسبيلاالفعوعدد ونوع وتشكيلة السلع واخلدمات، وزيادة الكفاءة 

دف من إستراتيجية البحث والتطوير يتمثل يف دعم قدرات املؤسسة بصورة مستمرة فاهل
رباح وتنمية احلصة ملواجهة التغريات احمليطة واملؤثرة بنشاطها، وكذا حماولة رفع مستوى األ

السوقية إضافة إىل احلفاظ على املكانة التنافسية للمؤسسة أمام خمتلف التهديدات خاصة قوة 
    .36املنافس احملتمل مما يدل على اهتمام املؤسسة ذه اإلستراتيجية

   ويف إطار احلديث عن حواجز الدخول تعترب القدرات املبذولة يف البحث والتطوير يف 
لشرط الكبري يف العمل على جتديد سياسة متايز ردعية أمام املؤسسات اليت ترغب يف الغالب ا

الدخول وتعتمد املؤسسات يف العموم على احتياطات وإمكانيات اإلبداع وحتسني املنتجات 
املوجودة، واليت تبقى غري مستغلة ملدة أطول قبل أن تكون ذات أمهية يف وقت الحق 

  .فتستعملها عند الضرورة
 مبا أن عوائد التكنولوجيا تزداد ،  جيب معرفة أيضا أن هناك زيادة دائمة يف حواجز للدخول 

تطورات واملعلومات املتزايدة وإذا ما استغلت كل من املؤسسات  بسبب اليوما بعد يوم
  .رات حجم معتربةواجلديدة والقائمة نفس مستوى التكنولوجيا فإن الناتج األعظم حيقق وف

ن مهمة أي  إ: احلواجز يف وضع االستراتيجي التنافسية واخليار تجيا اإلستراتي-3
مؤسسة يف محاية نفسها من املنافسني احملتملني تكمن يف تطبيق اإلستراتيجيات اليت تؤدي إىل 
جناح السياسات اخلاصة ا يف أخذ جمموعة من األسباب والعوامل ذات خصائص للحد ومنع 

هو البحث عن سبل احلصول على ربح املؤسسات احملتمل الدخول واهلدف يف هذه احلالة 
  .دخوهلم يف السوق
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يعتمد تطبيق إستراتيجية التمايز على اختيار العناصر اليت تعترب أهم : استراتيجية التمايز 
العوامل للتفرد داخل أي قطاع حبيث تتحصل املؤسسة على ميزة خاصة جتعلها يف نظر العميل 

 عن طريق تقدميها وعرضها املنفرد للمنتجات واخلدمات مقارنة الوحيدة يف التعامل، وذلك
بتلك اليت يقدمها املنافسون، فمن خالل خلق درجة عالية من التمايز تستطيع املؤسسة أن جتد 

، وكقاعدة عامة ميكن القول بأن إستراتيجيات التمايز حتقق 37لنفسها مركزا تنافسيا مميزا
ك املستهلك لقيمة االختالفات يف املنتج أو اخلدمة ومدى إدرامزايا يف ظل عدة مواقف منها 

متيزه عن غريه من املنتجات وتعدد استخدامات املنتج وتوافقها مع رغبات املستهلك وعدم 
ميكن القول بأا إستراتيجية وجود عدد كبري من املنافسني يتبع نفس إستراتيجية التمايز، و

د يف القطاع مقارنة باملؤسسات املماثلة وتعزيز حتقيق عائد يفوق العائد السائدف إىل 
القدرة الدفاعية للمؤسسة ملواجهة املنافسني ودفع وإعطاء ميزة تنافسية على مستوى العرض 

إىل ) porter(فتتنوع إستراتيجية التمايز يف املؤسسة حسب اخلاص ا والفريد من نوعه، 
، 38إستراتيجية التحديد يجية التخصصترات، إسإستراتيجية التحسني وهيثالث استراتيجيات 

ينبغي على املؤسسة عندما تأخذ باستراتيجية التمايز أن حتتاط من الوقوع يف بعض إال أنه 
محاولة التمادي يف خلق اهلفوات هلذه اإلستراتيجية، ومن أشدها ما يظهر يف حالة تطبيقها ك

إلنتاج مع وجود خصائص يف التمايز والذي قد يترتب عليه االرتفاع الشديد يف تكاليف ا
 .املنتج قد ال حيتاج إليها املستهلك أو قد يستغين عن وجودها يف مقابل سعر أقل

تعمل املؤسسة يف ظل هذه اإلستراتيجية دف : إستراتيجية التحكم يف التكاليف 
يث ختفيض التكاليف واحلصول على املزايا املتعلقة بالتكلفة قصد مواجهة املنافسة احملتملة، حب

، وهي تتمثل يف حصول املؤسسة على عائد تعترب هذه اإلستراتيجية من استراتيجيات املنافسة
يفوق العائد السائد يف السوق بالرغم من وجود منافسة قوية، وذلك ميكن الوصول إليه عن 
طريق رفع حصة املؤسسة من السوق وبتوفري النقد الكايف لتمويل أنشطة املؤسسة مع خفض 

شكل مستمر واحلصول بشكل دائم وبأسعار تنافسية على مصادر األموال واملواد التكاليف ب
األولية، إال أن النتائج املرجوة من إستراتيجية اإلنتاج بأقل تكلفة تتحقق يف حالة توافر عدد 

 بوجود طلب مرن للسعر وعدم وجود طرق كثرية لتمييز املنتج مع وجود 39من الشروط
سلعة بالنسبة لكل املشترين  إضافة إىل حمدودية تكاليف التحول أو طريقة واحدة الستخدام ال

عدم وجودها بتاتا بالنسبة للمشترين، وبذلك متنح هذه اإلستراتيجية عدة مزايا جذابة 
   :للمؤسسات املنتجة بأقل تكلفة يف السوق
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فيما يتعلق باملنافسني، تكون املؤسسة املنتجة بتكلفة أقل يف موقع أفضل من حيث  -
 ملنافسة على أساس السعر؛ا

فيما يتعلق باملشترين، تتمتع املؤسسة اليت تتحكم يف التكلفة حبصانة ضد العمالء  -
 األقوياء، حيث ال ميكنهم املساومة على ختفيض األسعار؛

فيما يتعلق باملوردين، فاملؤسسة املنتجة بتكلفة أقل ميكنها يف بعض احلاالت، أن  -
قوياء، وخاصة يف حالة ما إذا كانت اعتبارات الكفاءة تسمح تكون يف مأمن من املوردين األ

 هلا بتحديد السعر وحتقيق هامش ربح معني ملواجهة ضغوط ارتفاع أسعار املدخالت اهلامة؛
فيما يتعلق بدخول املنافسني احملتملني إىل السوق فاملؤسسة املنتجة بتكلفة أقل حتتل  -

 عر مواجهة أي هجوم من املنافسني اجلدد؛موقفا تنافسيا ممتازا ميكنها من ختفيض الس
فيما يتعلق بالسلع البديلة، فاملؤسسة املنتجة بتكلفة أقل ميكنها مقارنة مع منافسيها  -

استخدام ختفيضات السعر كفرص تستغلها يف الرد على السلع البديلة واليت قد تتمتع بأسعار 
  .جذابة

 من خالل إستراتيجية التكامل دف املؤسسة القائمة: إستراتيجية التكامل األفقي 
جتنب جمموعة من التكاليف وحتقيق اقتصاديات سلم مبختلف مصادرها وأنواعها، هذا ما 
، مينحها قوة يف مواجهة املنافسني احملتملني ويساعدها يف جتسيد وإقامة احلواجز بالسوق

نتاج أو التوزيع املقصود بالتكامل األفقي قيام شركة واحدة مبرحلتني أو أكثر من مراحل اإلو
أو كليهما معا، وتتمثل إستراتيجية التكامل لدى املؤسسات يف حماولة السيطرة والتحكم يف 

 كل من  إضافة إىل ذلك ينقسم التكامل األفقي إىل40خمتلف املصادر اليت هي حباجة إليها
كامل  للتميكن حتديد أربعة استراتيجيات عامةالتكامل اخللفي والتكامل األمامي، حبيث 

 التكامل  وهي ختتلف حسب ظروف املؤسسة تتفاوت فيما بينها بدرجات متباينة وهياألفقي
  .الكلي، التكامل اجلزئي، شبه التكامل، التعاقد

    لقد رأى البعض أن التكامل األفقي قد يزيد من حواجز الدخول يف السوق عندما يقوم 
 يف التكلفة خاللملتكاملني من مساوئ غري االن ودف حتقيق الكفاءة، فقد يعاين املنافس

 تسيطر املؤسسات املتكاملة على إمدادات عناصر قدوإضافة إىل ذلك املختلفة نتاج اإلمراحل 
عرضة لوسيلة املؤسسات اجلديدة صبح تنتاج أو على التوزيع، فاإل عملياتاإلنتاج، أو 

 إمدادهم بعناصر  أو حىت يرفض،خدمات غري مرضية أن تتحصل على التسعري النهيب أو
 يسمح مما ويف كل األحوال هناك خماطر إضافية للمؤسسة اجلديدة يف هذه الظروف، ،اإلنتاج
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وهذا يعود أساسا للمؤسسة املتكاملة احلصول على أرباح احتكارية أكرب يف األجل الطويل 
  .التكامل األفقيالستراتيجية 

  :اخلامتة
لقائمة بالسوق يف مواجهة التهديدات الناجتة عن     لقد حاولنا حتديد مدى قدرة املؤسسات ا

البيئة التنافسية وعن قوى املنافسة اخلمسة ملايكل بورتر، فانشغلنا بتهديد املنافس احملتمل ملا له 
من تأثري على السوق وعلى املؤسسات اليت تنشط به، وحبثنا عن بعض اإلستراتيجيات اليت 

التصدي هلذا التهديد، سواء كان ذلك بتبين ميكن املؤسسة القائمة من استغالهلا يف 
أو باالعتماد على البدائل واخليارات اإلستراتيجية وخلصنا تنافسية أو إستراتيجيات وظيفية 

  :إىل النتائج التالية
إدراك ومعرفة العوامل واملتغريات املوجودة يف البيئة اخلارجية والداخلية للمؤسسة أن  -1

و أن تكون ديدات ونقاط ضعف، ومن بني هذه ميكن أن تكون فرصا ونقاط قوة أ
التهديدات احتمال دخول منافس جديد، الذي تقابله املؤسسة القائمة بوضع جمموعة من 

 .احلواجز يف السوق لكي حتد من دخول منافسني حمتملني
    لقد تطرق ملوضوع احلواجز العديد من املفكرين واالقتصاديني وكل بنظرته اخلاصة 

ك أنواع عديدة للحواجز وصنفت حسب العوامل واملتغريات احمليطة باملؤسسة، وحددوا بذل
إضافة إىل أنه مت حتديد خمتلف مستوياا وقدراا يف احلد أو املنع أو حىت فتح جمال الدخول 
وقد مت بناء ذلك على أساس هياكل السوق املختلفة، حبيث ال ميكن الولوج يف سوق ال تتسم 

  . وتعترب يف هذه احلالة سوق احتكار حبواجز ال اية هلاباملنافسة احلرة 
 لمؤسسة استعماهلا واستغالهلال ميكن حواجز الدخول مصادرتوجد جمموعة من  -2
ة  ثالث وهي تتمثل يف التنافسيةتها للحد من املنافسة واحملافظة على مكانا املختلفةإمكانياب
 : وهي)   Joe.S.Bain( اإلقتصادي صادر وذلك حسبم
 ؛ السلمتاقتصاديا •
  واخلدمات؛متايز املنتجات •
  .مزايا التكاليف النسبية •
إن العالقة املوجودة بني كل من اإلستراتيجية وحواجز الدخول يف السوق، تظهر من  -3

 اإلمكانيات املتوفرة وقدرة املؤسسة يف استغالل ما حييط ا من فرص ونقاط قوة للحد خالل
احملتملة، إال أن تنوع اإلستراتيجيات على خمتلف املستويات املمكنة واملخاطر  من التهديدات
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باملؤسسة يساهم بشكل وبآخر يف وضع احلواجز بالسوق، فهناك بعض اإلستراتيجيات اليت 
هلا عالقة مباشرة باملؤسسة كاإلستراتيجيات الوظيفية واملتمثلة يف إستراتيجية البحث والتطوير 

ية التسعري وجمموعة ثانية تتعلق بالسلوك واالختيار وإستراتيجية اإلعالن وكذا إستراتيج
اإلستراتيجي للمؤسسة مع التركيز على أهم اإلستراتيجيات التنافسية واليت تتجسد يف كل من 
إستراتيجية التمايز وإستراتيجية ريادة التكلفة إضافة إىل إستراتيجية التكامل األفقي ملا هلا من 

 .تها يف احلد من دخول منافسني جدددور يف وضع احلواجز بالسوق ومسامه
   إنه ملن الواجب يف اية الدراسة تقدمي بعض التوصيات ملختلف املؤسسات حناول سردها 

  :يف النقاط التالية
تستطيع املؤسسات القائمة من حتقيق عدة مزايا وذلك من خالل البيئة الداخلية  -1

 الستخراج وإدراك الفرص ونقاط القوة واخلارجية ولذا على أي مؤسسة القيام بدراسة حتليلية
ومعرفة أهم التهديدات وتصحيح نقاط الضعف قصد مسايرة خمتلف التغريات وعدم التعرض 

 .لألزمات املفاجئة
البد على املؤسسات من التفكري والتخطيط السليم ملواجهة التهديدات املستقبلية كتهديد  -2

 عواقب وخيمة ايتها اخلروج من املؤسسات الراغبة يف الدخول، ألنه سوف يؤدي إىل
  .املنافسة ومن السوق متاما، مما يكون له انعكاس سليب على مجيع املستويات

إن إمكانية املؤسسات القائمة يف مواجهة املؤسسات احملتمل دخوهلا يكون من خالل  -3
ليت وضع احلواجز بالسوق، وبالتايل البد هلا من حتديد املصادر املختلفة حلواجز الدخول كا

 .ذكرناها سابقا، مع وضع إستراتيجيات معينة الستغالهلا بفعالية وبكفاءة
ننصح املؤسسات بشىت أنواعها احتالل السوق على غرار منافسيه وذلك باحملافظة على  -4

مكانتها، ألن هذا يعطي الثقة للزبائن الدائمني واجلدد يف املنتجات واخلدمات عـلى املدى 
  املكانة يف احتكار األرباح والبقاء يف الطليعة قدر املستطاع؛الطويل، وكذا استغالل هذه

 من املهم بناء إستراتيجية واضحة لوضع احلواجز ملواجهة التهديدات الناجتة عن التغريات  -5
اليت حتدث على كل املستويات مع انفتاح لألسواق ورفع القيود على التجارة، باإلضافة إىل 

 فبقدر ما يساير هذا األمر التطورات االقتصادية العاملية بقدر فتح جماالت االستثمار املختلفة،
 .ما يكون ضارا للمؤسسات القائمة من قبل

إن تطبيق استراتيجيات املنافسة واليت من بينها التمايز والتحكم يف التكاليف  -6
استراتيجيات تنفع املؤسسـات املتواجدة بالسوق يف استعمـاهلا كوسائل للحماية 

يف نفس الوقت هنـاك استراتيجيات البد االهتمام ا وهي كل من استراتيجية واملواجهة، و
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البحث والتطوير واستراتيجية التسويق، مع إعداد جمموعة من البدائل اإلستراتيجية اليت ميكن 
 . استغالهلا يف حالة عدم جناح إحدى اإلستراتيجيات السابقة

يف شىت اجملاالت مع التكامل يف ما ندعو املؤسسات للبحث عن سبل الشراكة والتعاون  -7
بينها قصد توزيع حتمل التكاليف خاصة يف جمال البحوث والتطوير، مع القيام حبمالت تثقيفية 
حتسيسية للعمال واملوظفني ومسريي املؤسسات حول املفاهيم والتطورات العاملية اجلديدة يف 

تعامل مع الغري، واالهتمام باملورد جماالت االقتصاد والتنمية املستدامة واملنافسة وثقافة ال
 .البشري، وجماالت اإلبداع وغريها
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