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الواليات المتحدة األمريكية قوة اقتصادية عظمى
تمهيد :
ترتكز القوة االقتصادية لو م أ على عدة أسس طبيعية وبشرية وتنظيمية  ،ما جعلها تحتل المرتبة  1عالميا اقتصاديا وقد مكنتها
قوتها هذه من بروزها كقوة سياسية تأثر على القرارات السياسية العالمية وتفرض ثقافتها على كل شعوب العالم .
النشاط األول :المؤهالت الطبيعية والبشرية والتنظيمية القتصاد و م أ
–  1المؤهالت الطبيعية
اتساع المجال الطبيعي الذي يطل على واجهتين بحريتين شرقا وغربا ¬ موقع مميز يسهل عملية االتصال بقارات العالم وينشط
المبادالت ويوفر مجاال فالحيا يصل الى  % 74من مساحة البلد.
تنوع التضاريس :جبال ،هضاب وسهول تتوزع بشكل متباين:
جبال األبالش في الشرق قديمة التكوين ومتوسطة اإلرتفاع ) توفر إمكانات وثروات معدنية وطاقية جد مهمة )
+
جبال الروكي في الغرب حديثة التكوين وغير مستقرة جيولوجيا
+
السهول ا لوسطى الكبرى في الوسط بتربة غنية تستفيد منها الفالحة لكن مناخها قاحل (بارد أو جاف).
+
تنوع المناخ وتواجد مناخات مالئمة للفالحة خاصة المحيطي المتوسطي والمداري (تنوع في المنتجات الفالحية).
شبكة مائية جد مهمة متمثلة في عدة أنهار كبرى تعوض نقص التساقطات في السهول الكبرى الوسطى
غير أن هذا المجال تواجهه عدة إكراهات أهمها:
تزايد حدة تعرية السهول الوسطى.قحولة المناخ في القسم الوسط حيث السهول.كثرة األعاصير بالجنوب والهزات االرضية بجبال الروكي.قسوة المناخ في الشمال وارتفاع الحرارة في الجنوب.يساهم هذا الوسط بثرواته الطبيعية وظروفه المناخية المالئمة في تطور صناعة وفالحة و م ا ما يساهم في قوة اقتصادها.

–  2المؤهالت البشرية في و م أ
رغم انخفاض التزايد الطبيعي ،وتزايد  %الشيوخ وتراجع معدل الخصوبة (طفلين لكل امرأة) فإن و م أ تتوفر على ساكنة كبيرةتقدر ب  5.692م ن بساكنة نشيطة تفوق  % 62من مجموع السكان بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين إليها ما وفر يد عاملة مهمة
.
مؤهلة
ارتفاع معدل الدخل الفردي ما وفر سوق استهالكية واسعة.شبه انعدام األمية وانخفاض البطالة في ارتفاع مؤشر التنمية البشرية (أكثر من IDH ).09.00تعدد األجناس البشرية  .تتوزع هذه القوة البشرية بشكل متباين بمعدل كثافة سكانية منخفض ( 25ن/كلم مربع).يعود هذا التوزيع المتباين واالختالف في الكثافة إلى المعطيات الطبيعية من ناحية وإلى درجة االستقطاب من ناحية أخرى.

–  3المؤهالت التنظيمية لالقتصاد األمريكي
تتدخل عدة عناصر ضمن النظام األمريكي الفيدرالي لتحديد ووضع وإعداد السياسة االقتصادية:
المقاوالت الصناعية الفردية ومقاوالت االعما ل ومجموعات التخطيط.النقابات المعارضة والجامعات ووسائل اإلعالم.-الجماعات الضاغطة (اللوبيات(.
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قوة المقاوالت الخاصة (اإلنتاج ،الرساميل ،اليد العاملة المؤهلة ،احتكار السوق[األوليكوبول] )...واستعمالها الواسع والمكثف
للوسائل التكنولوجيا (وسائل االتصال ،موزعات االنترنيت ،الحواسب...).
ما مكن من تحقيقها أعلى معدالت المبيعات الصناعية والتأثير على القرارات السياسية وتوجيه السياسة االقتصادية الداخلية
والخارجية.
تنبني أسس االقتصاد األمريكي أيضا على  .حرية امتالك وسائل اإلنتاج ،حرية النافسة ،حرية المبادرة وعلى الربح.
تواجد شبكات حضرية كبرى على الواجهتين تشكل مراكز األعمال والخدمات ويتجاوز إشعاعها االقتصادي المستويين الجهوي
والوطني إلى العالمي.
بفضل هذه المؤهالت الطبيعية والبشرية والتنظيمية استطاعت و م أ أن تتصدر االقتصاد العالمي.

النشاط الثاني :مظاهر قوة و م أ في المجال الفالحي
–  1عوامل ومظاهر قوة فالحة و م أ
الظروف الطبيعية المالئمة (مجال فالحي متسع ،شبكة مائية مهمة ،مناخ متنوع(. االستعمال الواسع للمكننة في جميع عمليات اإلنتاج واستخدام المعلوميات ووسائل االتصال في اإلشرف على اإلنتاج وبيعه(األقمار االصطناعية ،الحواسيب..).
 االعتماد على أحدث أساليب اإلنتاج (معالجة التربة ،األسمدة ،السقي المتطور ،تربية الماشية وتحسين السالالت) واالستعانةبالبحث العلمي.
اتساع االستغالليات المتخصصة وتمركزها في الوسط والوسط الشرقي (السهول الكبرى(.نتيجة تواجد جبال االبالش والمناخ القاري البارد والتجمعات الحضرية الكبر بالشرق والغرب تنتشر به جبال الروكي والمناخ
القاري الجاف.

  2مميزات ومظاهر قوة الفالحة األمريكية:إنتاج زراعي وحيواني متنوع وضخم.احتالله الراتب األولى عالميا.ارتباط الفالحة بعالقات رأسمالية مع القطاعات االقتصادية األخرى من خالل اندماجها مع القطاعين الثاني والثالث مشكلة قطاعامركبا يطلق عليه ا االكروبيزنيس حيث:
 تتعاقد مع الصناعة (الشركات) مسبقا لبيع محصولها وتحويله. تعتبر الفالحة أهم زبائن الصناعة (شراء اآلليات واألسمدة الكيماوية.)... ترتبط مع التجارة بإنعاشها لقطاع النقل والمبادالت التجارية الداخلية (تزويد األسواق الممتازة والمطاعم) والخارجية. تتعاقد الفالحة مع البنوك (لتوفير القروض) ومع الجامعات ومعاهد البحث العلمي لتطوير أنظمة اإلنتاج.يمكن تلخيص أهم مظاهر قوة الفالحة في :كونها أول فالحة في العالم من حيث اإلنتاج الذي تحقق به الفائض ،وكذا من حيث
استعمالها ألحدث التقنيات واألساليب وكذا من حيث صادراتها الفالحية (أول مصدر عالمي).
النشاط الثالث :عوامل ومظاهر قوة صناعة و م أ
– 1مؤهالت الصناعة األمريكية
استفادة و م أ من ظروف ح ع  5وتحولها إلى أكبر قوة إنتاجية عالمية منذ  1.72بسبب تضرر اقتصاديات الدول األوروبية منتلك الحرب.
 توفر الثروات الطبيعية المعدنية والطاقية المتنوعة ذات اإلنتاج الضخم والذي تحتل به المراتب األولى عالمياورغم ذلك فو م أ تعتبر أول مستورد لمصادر الطاقة ما يدل على قوة االستهالك من جهة ورغبة البلد في الحفاظ على احتياطاته.
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دعم الدولة والشركات والواليات للبحث العلمي والتكنولوجي.التطور الهائل للصناعات العالية التكنولوجيا واعتماد الروبوتيك والمعلوميات.الجودة التي تميز المنتجات الصناعية األمريكية.-وفرة اليد العاملة المؤهلة والسوق االستهالكية الواسعة.

–  2المكانة الصناعية لو م أ في العالم
أهم الصناعات األمريكية:
الصناعات القديمة( :التعدين ،النسيجية ،السيارات ،الكيماوية) رغم تراجعها ال تزال تحتل بها المراكز المتقدمة عالميا وتتمركز في
الشرق.
الصناعات الحديثة العالية التكنولوجيا( :اإللكترونية والفضائية) ازدهرت هذه الصناعات بفضل اإلمكانات العلمية (البحث العلمي
والتكنولوجي) واالستثمارات المخصصة لها ،وأصبحت تحتل مكانة مهمة على الصعيد المحلي وخاصة العالمي بحيث تمثل و م أ
اكبر منتج في هذا المجال رغم المنافسة اليابانية وأنشأت لها و م أ مجمعات خاصة كالسيليكون فالي.
تتعدد المجاالت الصناعية:
المناطق القديمة للصناعة بالشمال الشرقي والمناطق الحديثة للصناعة بالوسط الشرقي ومناطق الصناعات الدقيقة.
ويسجل إعادة االنتشار المجالي للصناعة من مركز الثقل الرئيسي الشمال الشرقي إلى الغرب الساحلي والجنوب وإلى الحدود
المكسيكية ويرجع هذا إلى:
اإلعفاء الضريبي بها لتشجيع االستثمارنشاط الهجرة نحوها ما وفر سوق استهالكيةالظروف المناخية المالئمة لالستقرار (الحزام الشمسي).-توفر الثروات ما فرض إقامة مصانع قرب مراكز اإلنتاج

النشاط الرابع :مظاهر القوة األمريكية في المجال التجاري وفي بعض المجاالت األخرى
  1مظاهر قوة التجارة األمريكيةعوامل قوة التجارة :
·الموقع الجغرافي المتميز للبلد ما يجعله منفتحا على كافة القارات وبالتالي سهولة االتصال .
·قوة اإلنتاج الفالحي والصناعي .
· التوفر على شبكة كثيفة ومتنوعة من المواصالت البرية والبحرية والنهرية والجوية والمواصالت السلكية والالسلكية وأنابيب
نقل البترول والغاز.
تساهم في الربط بين مناطق اإلنتاج ومناطق التصنيع ومناطق االستهالك وتربط البلد بالعالم الخارجي مع تنشيط المبادالت
الداخلية والخارجية وتشغيل نسبة مهمة من اليد العاملة.
:
مميزات التجارة
هيمنة المواد المصنعة على الصادرات والواردات وارتفاع وارداتها من المواد الفالحية والخدماتية والمعادن ومصادر الطاقة.تعكس هذه البنية قوة اإلنتاج الصناعي واعتماد (و م ا) على السوق الخارجة تصديرا واستيرادا ومن ناحية اخرى تعكس قوة
استهالكها للمواد األولية المعدنية والطاقية.
ارتفاع قيمة المبادالت الخارجية لو م ا مقارنة مع القوى االقتصادية العظمى في العالم.الميزان التجاري عاجز إذ ال تغطي قيمة الصادرات قيمة الواردات بسبب :·ارتفاع ثمن منتجاتها بسبب ارتفاع التكلفة اإلنتاجية وتراجع الدول عن اقتنائها.
·االستيراد المهول للمعادن ومصادر الطاقة
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·المنافسة الخارجية خاصة من اليابان واإلتحاد األوربي.
تتعامل و م أ مع كل جهات العالم في مقدمتها :كندا ،اإلتحاد األوربي ،اليابان ،أمريكا الجنوبية والصين.تعتبر و م ا أول قوة تجارية في العالم إذ تحقق وحدها  % 1.من الرواج العالمي كما أن قيمة مبادالتها الخارجية هي األعلى
مقارنة مع نظيراتها في العالم.
– 2بعض المظاهر األخرى للقوة االقتصادية األمريكية
ارتفاع حجم االستثمارات األمريكية في الخارج واختالف مجاالتها بين البلدان المتقدمة والدول النامية:في النامية :االستثمارات موجهة لقطاع الصناعة االستخراجية (بترول +معادن(.
في المتقدمة :االستثمارات موجهة للصناعات العالية التكنولوجيا.
+%44من الشركات المتعددة الجنسيات في العالم من أصل أمريكي.
¬تساهم هذه الشركات واالستثمارات في:
تأمين حاجيات البلد من المواد األولية المعدنية والطاقيةتوفير أسواق لترويج المنتجات األمريكية. استقطاب االستثمارات بفضل استقرارها السياسي وضخامة سوقها االستهالكية وتوفر يد عاملة جد مؤهلة. تواجد أكبر البورصات واكبر المؤسسات البنكية والمراكز التجارية العالمية بها ما يجعلها تتحكم في السوق العالمي.خاتمة:
هذه القوة المالية وتدفق رؤوس األموال األجنبية تساهم بشكل كبير في تمويل أكبر المشاريع المحلية والخارجية ما يدفع
باالقتصاد األمريكي إلى تحقيق مزيد من المكاسب.

