
 

 

  :إشكايل متهيد

تعترب الواليات املتحدة األمريكية أول قوة اقتصادية يف العامل، وذلك بفضل استثمارها اجليد ملواردها الطبيعية ومؤهالت البشرية 

 . وتطورها التكنولوجي اهلام وتنظيمها الرأمسايل احملكم، ومع ذلك فاالقتصاد األمريكي ال خيلوا من عدة مشاكل

  األمريكية؟ املتحدة للواليات اديةاالقتص القوة وعوامل مظاهر هي فما 

  األمريكي؟ االقتصاد تعترض اليت الصعوبات هي وما 

I  -  األمريكية املتحدة للواليات االقتصادية القوة مظاهر:  

  :العامل يف فالحيه قوة أول املتحدة الواليات -  1  

 واملزروعات ،)األرز الشعري، الذرة، القمح،( للحبوب العاملي اإلنتاج من مرتفعة حبصص األمريكية املتحدة الواليات تساهم

 الواليات املواشي، كما تعد من مهما قطيعا ومتتلك والفواكه، اخلضر أنواع وبعض ،)السكر قصب الشمندر، القطن، الصوجا،( الصناعية

 السهول يف األمريكي الفالحي النشاط والصوجا، ويتمركز والذرة القمح بينها من الفالحية للمنتجات عاملي مصدر أول األمريكية املتحدة

 فالنشاط املقابل يف البالد، وجنوب وغرب شرق يف الساحلية املناطق جانب إىل العامل، يف فالحي جمال أكرب تعترب اليت) الوسطى( الكربى

 .الداخلى الغرب يف ضعيف الفالحي

  :العامل يف صناعية قوة أول األمريكية املتحدة الواليات -  2

 بني ومن واالستهالكية، التجهيزية أو األساسية منها سواء الصناعات خمتلف يف متقدمة جد مراتب األمريكية املتحدة الواليات حتتل

 ومعدات والطائرات واملعلوميات  اإللكترونيك كصناعة العالية والصناعات الكيماوية والصناعة والسيارات الصلب صناعة :الصناعات هذه

 : هي رئيسية صناعية مناطق األمريكية املتحدة الواليات تضم، والفضاء غزو

 أبرز من( الكربى البحريات نطاق: مها قسمني إىل وينقسم الصناعية، اهلياكل حتديث عرف قدمي صناعي جمال :الشرقي الشمال �

 ).بوسطن واشنطن، نيويورك،: العمالقة املدن نطاق( امليكالوبوليس ونطاق ،)ديترويت شيكاغو، مدنه

 .هوسنت أطلنطا، دالس، أمهها من كبرية صناعية مدنا يشمل :اجلنوب �

 .سياتل فرانسيسكو، سان أجنلس، لوس بينها من كبرية صناعية مدنا ويشمل :الساحلي الغرب �

  :اخلدمات و التجارة جمال يف األوىل املكانة األمريكية املتحدة الواليات حتتل -  3

 التجارة قطاع ويشكل عاملي، ومستورد مصدر أول وتعترب العاملية، التجارة مخس يناهز ما األمريكية املتحدة الواليات حتتكر

 األمريكية القارة دول خاصة العامل، دول خمتلف مع األمريكية املتحدة الواليات وتتعامل اخلام، الداخلي الناتج من األكرب اجلزء واخلدمات

 مستثمر أول األمريكية املتحدة الواليات األمريكية، وتعد والواردات الصادرات على الصناعية املنتجات وتغلب الغربية، وأوربا آسيا ودول

 لرؤوس مستقطب العامل يف بلد أول تعترب الوقت نفس يف وكندا، وآسيا الالتينية وأمريكا أوربا يف استثماراا وتتمركز العامل، يف خارجي

 .األجنبية األموال

II - األمريكية املتحدة للواليات االقتصادية القوة عوامل: 

  :مالئمة وبشرية طبيعية مؤهالت على األمريكية املتحدة الواليات تتوفر -  1

 البالد، وشرق وسط يف املتركزة واملنخفضات السهول غلبة يف تتمثل مالئمة، طبيعية ظروف من األمريكية الفالحة تستفيد

 فتستفيد األمريكية الصناعة ، أما)وروافده املسيسييب ر( العامل يف رية شبكة أطول على والتوفر املناخ، وتنوع التربة، خصوبةباإلضافة إىل 

 للمعادن ، وكذاالطبيعي والغاز والبترول احلجري كالفحم الطاقة ملصادر املنتجة الدول أهم من تعد حيث ،الطبيعية الثروات وفرة من

 يف سكاين جتمع ثالث تضمو ،التصنيع قوة أمام االسترياد إىل األمريكية املتحدة الواليات تلجأ ذلك رغملكن  ،والفوسفاط والنحاس كاحلديد

 املتحدة الواليات وتتميز ،االستهالكية والسوق العاملة اليد وفرة ذلك عن وينتج ،العليا األطر وضمنهم للمهاجرين استقباهلا بفعل العامل

 )عظمى اقتصادية قوة( الأمريكية المتحدة الولايات
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 الكثافة ترتفع حيث األمريكية املتحدة الواليات لساكنة اجلغرايف التوزيع ويتباين احلضرية، الساكنة نسبة وارتفاع العرقي بالتنوع األمريكية

 ضعيفة السكانية فالكثافة املقابل يف االقتصادي، النشاط وأمهية الطبيعية الظروف مالئمة بسبب الغريب والساحل الشرقية املنطقة يف السكانية

  .االقتصادي النشاط وهزالة الطبيعية الظروف قساوة أمام الداخلي الغرب يف

  :األمريكي االقتصاد تقدم يف والتكنولوجي العلمي والبحث الرأمسايل التنظيم يساهم -  2

  :هي ،مبادئ ثالث على األمريكي الرأمسايل النظام يقوم

  .اإلنتاج لوسائل اخلاصة امللكية �

  .احلرة املنافسة �

 .اإلنتاج لعملية األساسي احملرك الربح اعتبار �

 : اآلتية النقط يف الرأمسايل النظام مميزات تتلخصو

 عن ناجتة ضخمة شركة( "تروست" :أبرزها من ،القوية املؤسسات ظهور إىل أدى الذي) والعمودي األفقي( الرأمسايل التركيز �

 مؤسسة( التملك شركة أو "اهلولدينغ"و ،)اإلنتاج متنوعة لشركات كبري صناعي جتمع( "كونكلومريا"و ،)شركات عدة اندماج

 .)التخصصات خمتلفة شركات عدة أسهم غالبية متتلك مالية

  .األزمات حدوث عند إال بارزا يكون ال والذي ،االقتصاد يف للدولة حمدود تدخل �

 .االستهالك وتشجيع االستثمارات ضخامة إىل باإلضافة والتكنولوجي، العلمي البحث على املعتمد املتواصل التجديد �

  .احلديثة واألساليب التقنيات وتستخدم ،"أكريبيزنيس" يعرف ما إطار يف والثالث الثاين القطاعني مع الفالحة تتداخلو

  :األمريكي االقتصاد يف هام بدور التحتية والبنية اجلنسية املتعددة الشركات تقوم -  3

 ،اجلنسية املتعددة الشركات باسم تعرف العامل بلدان خمتلف يف أمواهلا تستثمر عمالقة شركات األمريكية املتحدة الواليات متتلك

 باملواد وتزويدها الصناعية املنتوجات تسويق هلا وتضمن العاملي، االقتصاد على األمريكية املتحدة الواليات هيمنة الشركات هذه وتكرس

 الربية املواصالت تشمل حيث ،بتنوعها تتميز واليت العامل، يف للمواصالت شبكة أطول على األمريكية املتحدة الواليات تتوفر، كما األولية

 والغاز البترول أنابيب شبكة إىل باإلضافة ،اجلويةاملواصالت و ،)والنهرية البحرية( املائية املواصالتو ،)احلديدية والسكك ،الطرق(

 .والالسلكية السلكية املواصالت وشبكة الطبيعي،

III – األمريكي االقتصاد تعترض اليت والتحديات الصعوبات:  

  :االقتصادية املشاكل بعض املتحدة الواليات تواجه -  1

  :والبيئية االجتماعية املشاكل بعض املتحدة الواليات تعرف -  2
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 أزيد إىل الواليات بعض يف الفقر نسبة ترتفع حيث ألخرى منطقة من حدته تباين مع الفقر انتشار يف تتمثل :االجتماعية املشاكل �

 من كذلك البالد وتعاين فرجينيا، كوالية% 10 عن وتنخفض أخرى، واليات يف تقل بينما اجلديدة، املكسيك مثل% 17 من

 أزمة أو فترة كل مع حدة املشكلة هذه وتزداد األمريكيني، السود صفوف يف خاصة البطالة نسبة ارتفاع يف يتمثل خطري مشكل

 .الشيوخ لنسبة املتزايد االرتفاع مشكل عن ناهيك هذا اقتصادية،

 الطبيعية الكوارث :ومنها البالد، شرق تتركز بيئية مشاكل عدة من األمريكية املتحدة الواليات تعاين :والطبيعية البيئية املشاكل �

 لالستغالل ونظرا وبشرية، طبيعية خسائر عدة ختلف واليت الشرقي، اجلنوب هلا يتعرض اليت والفيضانات كاألعاصري املستمرة

 كما احلمضية، املطرية والتساقطات األار مياه تلوث مشكل من الشرقي الشمايل قسمها يف تعاين فالبالد الطبيعية خلرياا املفرط

 البلدان قائمة يف الصدارة املتحدة الواليات احتالل املشاكل تلك كل إىل ويضاف بالتصحر، مهددة مناطق عدة بالبالد توجد

  .جديدة حتديات أمام يطرحها مما السامة الغازات انبعاث عن املسؤولة

  :خامتة

 املتحدة الواليات الزالت )القوية وجتارا املتطورة، وصناعتها املتقدمة، فالحتها إىل بالنظر( عظمى اقتصادية قوة كوا من بالرغم

 والقوى األوريب اإلحتاد طرف من خاصة العوملة ظل يف العاملية املنافسة زيادة مع حدة تزداد وحتديات مشاكل عدة تواجه األمريكية

 .الصاعدة االقتصادية
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