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 الفصل السابع

 قرارات التنويع السلعي

المنشاة بانتاج انواع مختلفة من المخرجات ولهذا فان تحدٌد معنى قٌام  ىدٌعتبر التنوع السلعً عن م

درجة التنوع فً اي لحظة من الزمن. ورغم ان التكامل  انواع المنتجات امر جوهري لتعزٌزاختالف 

 .دوافع التنوٌع تختلف نوعا ما من دوافع التكامل عً اال ان الراسً هو حالة من حاالت التنوٌع السل

 ولهذا فان تعبٌر التنوٌع السلعً سٌستخدم للتعبٌر عن انتاج سلع مختلفة الترتبط مع بعضها راسٌا .

 المبحث االول

 دوافع التنويع

 فٌه نوعٌن اساسٌن هما :

 خاطرة وعدم التاكد .مٌرتبط بال -1

فً ظل غٌاب عدم التأكد ففً ظل غٌاب عنصر عدم التأكد تبقى المنشاة ٌرتبط بعوامل لها تاثٌر حتى  -2

مع مدى تحقٌق هذه االهداف عن طرٌق التوسع فً بٌن مدى تحقق اهدافها عن طرٌق التنوٌع تقارن 

 انشطتها الجارٌة.

دٌل االول سلعها اذا كان البومن المتوقع ان تنوع المنشاة سلعها بدال من التوسع ضمن اطار الهٌكل المالً ل

 لها معدال اعلى من العوائد المتوقعة ،  ٌحقق

اما فً ظروف عدم التأكد فان تخمٌنات االٌرادات من قبل المنشاة كنتٌجة لالستثمار فً نشاط انتاجً . -

ستاخذ صٌغة عدد من القٌم الممكنة وكل قٌمة ترتبط باحتمال معٌن اي ان هذه التخمٌنات ستكون بصٌغة 
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علق بانتاج سلعة معٌنة والسبب فً كون هذه التخمٌنات احتمالٌة ولٌست نقطوٌة هو احتمالً تتتوزٌع 

 امكانٌة قٌام المشترٌن بانفاق دخولهم فً اسواق غٌر تلك التً تتعامل فٌها المنشاة المعنٌة.

ومن الضروري عدم الخلط بٌن االنحرافات العشوائٌة فً المبٌعات والعوائد وبٌن عدم االستقرار  -

ي العائد الى المتغٌرات فً مستوى النشاط ضمن االقتصاد القومً ككل ، فعدم االستقرار الدوري الدور

قابل للتنبؤ على عكس عدم االستقرار العشوائً فبمجرد زٌادة عدد النشاطات دون مالحظة االنماط 

 .الدورٌة سوف لن ٌؤدي الى تقلٌل عدم االستقرار الدوري 

سبب مسبق ٌجعل من التنوٌع قادرا بالضرورة على تحقٌق االستقرار اضافة الى ذلك فلٌس هنالك من 

الدوري بدرجة اعلى من التخصص ، فالتخصص فً صناعة تتمتع باالستقرار الدوري قد ٌحقق الغرض 

ذات استقرار دوري متابٌن اال ان تباٌنها ٌكون فً اتجاهات متعاكسة بنفس فاعلٌة التنوٌع فً صناعات 

 ى المجموعة السلعٌة المتنوعة ثابتا فً كافة مراحل الدورة االقتصادٌة.بحٌث ٌبقى الطلب عل

 المبحث الثاني                                       

 التنويع واالعتبارات الهيكلية االخرى

تتكاثر درجة التنوٌع السلعً التً تمارسها المنشاة بمستوى التكالٌف التً تتحملها والمرتبطة بانتاج كل 

ة فاذا كانت العملٌات االنتاجٌة لكل سلعة تتمتع باقتصادٌات الحجم فانه على المنشاة ان تحقق مستوى سلع

لكً تكون قادرة على المنافسة الفاعلة مع المنشات االخرى فاذا علمنا ان االموال معٌن من االنتاج 

ى امكانٌة المنشاة لتنوٌع االستثمارٌة المتاحة للمنشاة محدودة فان هذه المحدودٌة سوف تفرض قٌودا عل

انتاجها او ان اقتصادٌات الحجم قد تفسر سبب هبوط الربحٌة المتأنٌة من التنوٌع السلعً عن ربحٌة 

 التخصص فً المنشات الصغٌرة .

( عن التنوٌع السلعً فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فان درجة التنوع Gortوتشٌر الدراسة التً اجراها ) -

اد حجم تلك المنشاة وقد ٌعكس لصناعات التً تمارس المنشاة نشاطها فٌها تزداد مع ازدٌمقاسة بعدد من ا

 هذا الى حد ما وجود اقتصادٌات الحجم .

( والتً تبٌن وجود ارتباط موجب بٌن Gortوٌستند هذا االستنتاج الى االدلة االحصائٌة التً حصل علٌها ) -

فان التركٌز ، ولكن على الرغم من هذا االستنتاج صلٌة التنوع السلعً ودرجة التركٌز فً الصناعات اال

، العالً الٌمنع المنشات من ممارسة التنوٌع السلعً عن طرٌق الدخول فً االسواق ذات التركٌز العالً 

تغٌٌر التكنولوجً ومعدالت النمو لعلى كل حال فان ممارسة التنوٌع السلعً من قبل المنشاة ترتبط با
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ذلك ان التغٌٌر التكنولوجً السرٌع والنمو التً تنوي المنشاة الدخول فٌها  العالٌة فً الصناعات

 الطلب السوقً ٌؤشران امكانٌة وصول السوق من قبل المنشات الجدٌدة بسهولة.المضطرب فً 

على المنشات القائمة تمتع المنشات الجدٌدة فً بعض المزاٌا الكلفوٌة  ا فًوقد ٌكون التغٌر التكنولوجً سبب

للنمو عن طرٌقة لسوق فعال.. كون التنوٌع السلعً بدٌال للتوسع ضمن االسواق الحالٌة فانه كذلك بدٌل فً ا

 التكامل الراسً.

بٌن التنوٌع السلعً والتكامل الراسً فالمنشات تفضل ( الى وجود ارتباط سالب Gortوتشٌر دراسة )

ن التنوٌع ٌؤدي الى تقلٌل درجة المخاطرة وذلك الرغم انه اقل ربحٌة من التكامل الراسً التنوٌع السلعً 

فهو كالتوسع االفقً فً االسواق المحلٌة غٌر قادر على تقلٌل درجة المخاطرة المعبر اما التكامل الراسً 

عنها بدرجة التباٌن فً عوائد المنشاة والسبب فً ذلك ٌعود الى ان الطلب على سلع وخدمات كل مرحلة 

 هاٌة االمر على الطلب على المنتج النهائً.من مراحل االنتاج ٌعتمد فً ن

منشاة وهذا بٌن التوع السلعً ومعدالت نمو ال( الى عدم وجود عالقة ارتباط قوٌة Gortوتشٌر دراسة ) -

لٌس مستغربا فعلى الرغم من ان التنوع السلعً هو شكل من اشكال النمو فان المنشات قد تنوع سلعها 

 استجابة لهبوط الربحٌة .وتستبدل بعض نشاطاتها باخرى جدٌدة 

عالقة ضعٌفة بٌن االرباح والتنوع ( التكشف سوى Gortكما ان االدله االحصائٌة التً حصل علٌها )

 رة اخرى ٌعود السبب فً ذلك الى التاثٌرات المتقابلة .مالسلعً 

ٌتوقع المرء ان تكون هناك عالقة ارتباط بٌن االرباح العالٌة والتنوٌع السلعً لكون االرباح هً مصدر 

 االموال االستثمارٌة التً ٌمكن استخدامها الغراض التنوٌع او الن التنوٌع ٌؤدي الى زٌادة االرباح.

 المبحث الثالث

 لتنويع السلعي والمنافسةا

قد ٌكون للتنوع السلعً دور مهم فً زٌادة المنافسة ، وفً هذا السٌاق ٌكون من الضروري التمٌز بٌن 

بٌن منشاة ترغب فً التنوٌع ومنشاة اخرى تعمل فً صناعة واالندماج ق االمتالك ٌالتنوٌع عن طر

بطاقة اضافٌة فاذا كان التنوٌع السلعً ٌؤدي  مختلفة، والتنوٌع عن طرٌق دخول المنشاة الى صناعة جدٌدة
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العاملة فً صناعة معٌنة فان ذلك ٌؤدي الى زٌادة المنافسة فً هذه الصناعة ولقد الى زٌادة عدد المنشات 

( على عدد من حاالت التنوٌع السلعً باسلوب الدخول الى صناعات ذات تركز Gortاشملت دراسة )

( تبٌن بان عدد من حاالت التنوع السلعً قد تحققت عن طرٌق Gortفاالدلة اتً حصل علٌها )عالً 

 .االندماج 

ث عالقة المحددة بٌن التنوٌع والبحباالضافة الى العالقة بٌن التنوٌع السلعً والمنافسة بصورة عامة فان ال

ً والتطوٌر واثر ذلك على المنافسة قد اثارت اهتمام الكثٌر من االقتصادٌٌن ان احدى الفرضٌات الت

وضعت فً هذا السٌاق هً ان التنوٌع ٌؤدي الى تحفٌز االبتكار والفكرة باختصار هً ان البحث ٌولد 

( و) Gortوتبٌن الدراسات التً قام بها بعض الكتاب)ابتكارات واكتشافات فً مجاالت غٌر متوقعه 

Schererالسلعً مقاس بعدد وع ن( ان هنا عالقة ارتباط قوٌة بٌن التنوع السلعً والبحث والتطوٌر فالت

خالت البحث والتطوٌر مقاسة بنفقات دتمتع بارتباط موجب قوي مع مٌالصناعات التً تعمل فٌها المنشاة 

البحث والتطوٌر، الكادر العلمً والفنً ونسبة الكادر العلمً والفنً الى مجموع القوى العاملة، وتبعا لذلك 

ونسب المدخالت للبحث والتطوٌر الى بقٌة المدخالت ٌظهر االرتباط بٌن درجات التنوع السلعً العالٌة 

وٌمكن تالفً تأثٌر الفرص التكنولوجٌة على العالقة بٌن التنوٌع السلعً والبحث والتطوٌر عن طرٌق 

تكون مقارنة منشات ذات تنوع سلعً عالً مع منشات ذات تنوع سلعً واطىء والتً تعمل فً صناعات 

 الى مجموع المدخالت متساوي تقرٌبا. فٌٌها نسب مدخالت البحث والتطوٌر

 المبحث الرابع

 قياس التنوع السلعي

تعتمد درجة التنوع السلعً من منشاة او صناعة معٌنة على طرٌقة تعرٌف السلع المختلفة فكلما كان 

التصنٌف الصناعً المستخدم ضٌقا كلما ادى ذلك الى زٌادة درجة التنوع السلعً فً المنشات او 

عدد من طرق قٌاس ما ٌكن من امر تعرٌف السلع والتصنٌف الصناعً المستخدم فهناك الصناعات ومه

 التنوع السلعً...

 سنتطرق الى بعض منها:
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ان احد مقاٌٌس التنوع السلعً الذي استخدم فً بعض الدراسات االحصائٌة ٌتمثل فً احتساب نسبة  -1

الساسٌة الى مجموع المخرجات او المخرجات غٌر االساسٌة او العاملٌن فً انتاج المخرجات غٌر ا

 مجموع العاملٌن.

االسلوب الثانً لقٌاس درجة التنوع السلعً هو بكل بساطة حساب عدد الصناعات التً تمارس فٌها  -2

 المنشاة انتاج سلعها وخدماتها.

لقد استخدمت الدراسات االحصائٌة اسلوب اخر لقٌاس درجة التنوع السلعً وهو القٌاس المركب والذي  -3

 ع بٌن اسلوبً القٌاس المذكورٌن اعاله.ٌجم

 الفصل الثامن

 السياسة العامة لتنظيم االعمال""

تعظٌم الرفاهٌة االجتماعٌة من خالل استخدام الموارد المحدودة وهً تعتمد على الرضا الذاتً الفراد 

 المجتمع .

 ٌتأثر بثالث مظاهر لالداء االقتصادي . -

 لمخرجات المطلوبة ) كفاءة التخصٌص(.كٌفٌة تخصٌص الموارد لتحقٌق مختلف ا -1

 طرٌقة انتاج المخرجات )الكفاءة الفنٌة(. -2

 كٌفٌة توزٌع المخرجات بٌن افراد المجتمع )كفاءة التوزٌع(. -3

 المبحث االول

 السياسة السعرية

لفلسفه التً تحكم تخضع هذه السٌاسة لتأثٌر النظرٌة االقتصادٌة بالرغم من عدم الوضوح الذي ٌكتنف ا

ل السلوك السعري فً ظجاه االعمال وهكذا نجد بان النظرٌة االقتصادٌة تفترض بان اسة العامة تالسٌ

 السوق االحتكارٌة ٌؤدي الى خلل فً التوزٌع.

 االندماج: ٌحصل بٌن المنشات المستقلة .. وهناك عدد من االراء التً طرحت للدفاع عن االندماج هً .. -

 ً تكون فٌها المنشاة معرضة للتصفٌة بسبب االفالس او االنحالل.الدفاع االول// ٌتعلق بالحاالت الت
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الدفاع الثانً// ٌستند الى الفكرة القائلة بان االندماج ٌزٌد من الكفاءة وٌؤدي الى تخفٌض كلف االنتاج 

بسبب االستفادة من اقتصادٌات الحجم او الحد من عوامل ضعف معٌنة تشكو منها المنشاة ، فاالرباح 

 كلف اضافة الى اعتمادها على االٌرادات.الى تعتمد عل

داه لحماٌة مصالح المالكٌن النه ٌجبر او ٌحفز بأن االندماج هو أالدفاع الثالث// ٌستند الى الفكرة القائلة 

المدراء على تطوٌر كفاءتهم وتعظٌم االرباح فنظرا الن سعر السوق السهم المنشأة ٌرتبط بمقدار االرباح 

 ’بعونه تعالىانتهى ’المتحققة.


