
 

  

  :مقدمة

  .املاليةو االقتصادية التحوالت بفعل م20 ق ومطلع م19 ق خالل بابأور الرأمسايل النظام تعزز

  التحوالت؟ هذه وعوامل مظاهر هي فما 

 تطورها؟ وحدود بيةاألور الرأمسالية منطق هو وما 

I  - م20 ق ومطلع م19 ق خالل األوربية للرأمسالية املعززة االقتصادية التحوالت مظاهر: 

 :الصناعية الثورات -  1

اعتمدت على الفحم احلجري والطاقة البخارية، وسادت فيها صناعة النسيج مع ظهور  ):م1850 - م1760(الثورة األوىل  �

 . الصناعة امليكانيكية وصناعة معدات السكك احلديدية

عرفت بداية الطاقة الكهربائية وإنتاج األدوات املرتلية وانتشار صناعة الفوالذ والصناعات ): م 1890 - م1850(الثورة الثانية  �

 .احلديدية

 .متيزت باكتشاف البترول وابتكار السيارات وتطور الصناعات الكيماوية):  1930- م1890(رة الثالثة الثو �

 :التطور الفالحي -  2

 ،ظهرت الفالحة العصرية اليت اعتمدت على استخدام اآلالت واألمسدة والبحث العلمي والدورة الزراعية والتخصص الفالحي 

 .وبتوجيه فائض اإلنتاج حنو السوق اخلارجية ،ومتيزت بالتعامل مع الصناعة والتجارة

 :ازدهار املبادالت التجارية -  3

وأخذت بعض الدول األوربية وخاصة  ،ونشأت سوق دولية ،وتوسعت املبادالت العاملية ،م19تطورت التجارة األوربية يف ق  

 .اجنلترا بنظام التبادل احلر

II - االقتصادية للتحوالت املفسرة العوامل: 

 :والعلمي التقين التقدم -  1

  .ابتكرت أنواع جديدة من احملركات كاحملرك االنفجاري والكهربائي �

اختراع اجلرار (امتدت االختراعات إىل عدة صناعات كصناعة النسيج والصناعة الكيماوية وامليكانيكية وإىل امليدان الفالحي  �

  .)وآلة احلصاد

 ).اهلاتف والتلغراف(ووسائل االتصال  ،)اختراع القاطرة البخارية والسفينة البخارية(املواصالت  �

 :العامل التنظيمي -  2

حرية اإلنتاج والتبادل التجاري، واملنافسة، وقانون  :أبرزها ،م على عدة مبادئ19قام النهج االقتصادي الليربايل خالل ق  

 :امه ،اختذ التركيز الرأمسايل شكلني أساسيني، ووالتجديد املتواصل للتقنيات واألساليبالعرض والطلب، والبحث عن الربح، 

 .اندماج الشركات ذات التخصصات املتكاملة لتكوين شركة واحدة: التركيز العمودي �

 .اندماج الشركات اليت هلا نفس التخصص: التركيز األفقي �

 م19 القرن خلال بأوربا الرأسمالي للنظام المعززة والمالية الاقتصادية التحولات
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 :ثورة املواصالت -  3

يف أوربا والواليات املتحدة األمريكية، وأقيمت خطوط منتظمة للمالحة البحرية بني أوربا وباقي توسعت شبكة السكك احلديدية  

 .كما مت ترصيف الطرق الربية ،)يف طليعتها قناة السويس(العامل، ومت حفر القنوات النهرية والبحرية 

  :)املستثمرون(دور الفاعلني االقتصاديني اجلدد  -  4

 .تقوم بتقدمي القروض ومجع الودائع املالية واالستثمار يف خمتلف األنشطة االقتصاديةمؤسسات مالية : األبناك �

 .شركات ذات رأمسال موزع على عدد كبري من املسامهني: الشركات اهولة االسم �

 .شركات ضخمة ناجتة عن التركيز الرأمسايل: املقاوالت الكربى أو الشركات العمالقة �

III  -  للرأمسالية األوربية وحدود ازدهارهااملنطق  الداخلي: 

 :م20م ومطلع ق 19املنطق الداخلي للرأمسالية األوربية يف ق  -  1

شكلت الثورة الصناعية االنطالق االقتصادي للرأمسالية األوربية، حيث أدت إىل ثورة فالحية سامهت يف ارتفاع املردودية وحتسن   

أتاح وفرة اليد العاملة وتزايد السوق  ادميوغرافيونتج عن ذلك اخنفاض نسبة الوفيات وبالتايل عرفت أوربا انفجارا  ،ظروف التغذية

 .وواكب ذلك ج الليربالية االقتصادية وظهور التركيز الرأمسايل باإلضافة إىل التقدم التقين ،االستهالكية

 :بيةحدود ازدهار الرأمسالية األور -  2

حركة التصنيع ضعيفة يف يف املقابل  ،ن التحوالت االقتصادية واملاليةاجنلترا وفرنسا وأملانيا وبلجيكا األكثر استفادة مكانت  �

 .با الشرقيةوأور اسبانيا والربتغال

بعض األزمات االقتصادية الدورية حيث جتاوز العرض الطلب، فحدث فائض اإلنتاج الذي أدي إىل  م19 عرفت أوروبا خالل ق �

واضطرت الدول إىل إتباع احلماية  ،فعت نسبة البطالة واارت األجورخنفاض األسعار واإلرباح، ومت تسريح العمال فارتا

 .اجلمركية

 :ةخامت

 .واالجتماعية والفكرية ةالدميوغرافيانعكست التحوالت  االقتصادية واملالية على اجلوانب 

 

  :شرح املصطلحات

 

 .تعاقب مزروعات خمتلفة يف نفس احلقل للحفاظ على خصوبة التربة: الزراعية الدورة �

 .حترير املبادالت اخلارجية بإلغاء أو ختفيف القيود اجلمركية: التبادل احلر �

 .فرض قيود مجركية على الواردات حلماية اإلنتاج الوطين من املنافسة األجنبية: احلماية اجلمركية �


