
 م .م ضياء حسين سعود                 النظم االقتصادية المقارنة                               
 

1 
 

 الفصل الثاني

 نشأة وتطور النظام الرأسمالي

 أوال" : نشأة الرأسمالية 

ٌقصد بنشأة النظام الرأسمالً مجموع العملٌات التارٌخٌة التً أدت إلى سٌادة اقتصاد السوق وسٌطرة 

 اإلنتاج السلعً الذي ٌعتبر التقسٌم االجتماعً للعمل نقطة انطالقه ونموه .

 زعزعة وانهٌار النظام اإلقطاعً واالنتقال إلى الرأسمالٌة التجارٌة هً :واألسباب التً أدت إلى 

هروب رقٌق األرض إلى المدن من سٌطرة وتعسف األقطاعٌن نتٌجة استغاللهم فً تلبه األعباء  -1

 المتزاٌدة  وممارسة أعمال السخرة علٌهم لسد احتٌاجاتهم ولتقوٌة مراكزهم . 

عٌنً( تحصل فٌه المبادالت بصورة عٌنٌة وال مجال الستعمال االقتصاد اإلقطاعً اقتصاد ) -2

النقود، لكن بعد االكتشافات  الجدٌدة وتدفق الذهب والفضة إلى أوربا جعل عملٌة المبادالت تتم 

 بالنقود

 تعاون التجار مع الملوك للقضاء على أسٌاد اإلقطاع من أجل قٌام سلطة مركزٌة واحدة . -3

قتصادي والسٌاسً للمرحلة اإلقطاعٌة لم ٌسد فً جمٌع البلدان األوربٌة فً فالنظام االجتماعً واال

وقت واحد واألقطاع لم ٌنتهً فً فترة محددة وواحدة فً جمٌع البلدان وهذا ٌفسر لنا انتقال البلدان 

األوربٌة إلى النظم الرأسمالٌة لم تكن عملٌة واحدة بل أستغرق نشؤها مدة تقترب من ثالثة قرون ، 

 أت منذ أوائل القرن الثالث عشر وفً أحضان النظام اإلقطاعً وسٌطرة الكنٌسة.بد

وٌرى آخرون ان النظام الرأسمالً كنظام اقتصادي هو أول نظام عرفته البشرٌة لسبب بسٌط هو انه 

نظام طبٌعً نشأ نشأة ذاتٌة دوان ان ٌكون له مفكرون او فالسفة ٌدعونه او ٌدعون الٌه ، وبعض 

 ٌن ٌلجا إلى تقسٌم العوامل إلى داخلٌة وخارجٌة .االقتصادٌ

فقدم تحلٌل مختلف ٌستند إلى نظرٌة نمط اإلنتاج ، فالرأسمالٌة باعتبارها نمطاً  أما االتجاه االشتراكً

إنتاجٌاً استغاللٌاً ونظاماً لعالقات إنتاجٌة اكثر تعقٌدا نشأ فً المرحلة اإلقطاعٌة ومثل دور راس 

تراكً ، المال التجاري والربوي دوراً كبٌراً فً عملٌة ظهور اإلنتاج الرأسمالً فطبقاً للتحلٌل االش

شهد العهد اإلقطاعً تطوراً تدرٌجٌاً فً نظام اإلنتاج السلعً البسٌط وكان اهم عامل فً هذا التطور 

هو التقدم فً أدوات اإلنتاج الزراعٌة والصناعٌة ، ان هذا النظام اإلنتاجً تمٌز بثالث خصائص 

 ساهمت فً تحوٌل أجزاء كبٌرة منه إلى نظام رأسمالً هً :

دات اإلنتاجٌة فً ظروف وشروط العمل الفردي اختالفا" كبٌرا" بسبب اختالف اختالف الوح -1

 األدوات والمهارة ، مما ٌؤدي إلى اختالف كبٌر فً مستوٌات نفقة اإلنتاج .

المنافسة القوٌة بٌن المنتجٌن من اجل خلق ظروف افضل فً مستوى نفقات اإلنتاج واالستفادة  -2

 .من الفرق بٌنها وبٌن سعر السوق 

 ظهور التماٌز االجتماعً بٌن المنتجٌن . -3
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لقد تظافرت عوامل عدة فً عملٌة تكوٌن الرأسمالٌة فألى جانب العاملٌن الرئٌسٌن ) الطوائف المهنٌة 

اإلقطاعٌة ، وظروف التجزئة السٌاسٌة( كان لرأس المال التجاري والربوي دور مهم فً ظهور 

السوق الداخلٌة ، وزاد من التماٌز االجتماعً بٌن المنتجٌن النظام الرأسمالً ، حٌث ساهم فً توسٌع 

 ، وتراكم الثروات النقدٌة . 

مر النظام الرأسمالً خالل مسٌرة تطوره التارٌخٌة بثالث مراحل : تطور النظام الرأسمالي ثانيا:

 رئٌسة :

 : المرحلة التجارية -1

 : مرحلة التطور الصناعي -2

 ومرت بثالث فترات وهً : 

 مرحلة اإلنتاج اآللً الكبٌر( -المانٌفكتورة )المشاغل ( الورش -)التعاونٌة الرأسمالٌة البسٌطة 

 المرحلة المالية واالحتكارية -3

  السمات العامة للنظام الرأسماليثالثا: 

ان محاولة التعرف على السمات العامة للنظام تتم من خالل ما اكد علٌه االقتصادٌون وعلى مختلف 

مدارسهم الفكرٌة من مالمح وخصائص لهذا النظام التً مٌزته عن األنظمة االقتصادٌة األخرى 

 -وهذه السمات هً :

 الملكٌة الخاصة الهم السلع الرأسمالٌة واغلب السلع االستهالكٌة . -1

 نظام السوق الذي ٌسمح بحساب النفقات واألسعار بصورة عقالنٌة كما ٌسمح للرأسمالٌٌن والعمل -2

والمستهلكٌن جمٌعا" بالحساب العقالنً الستخدام مواردهم على افضل صورة ممكنة لتحقٌق اقصى 

 إشباع ممكن لنفعهم المادي .

 دافع الربح فً النشاطات االقتصادٌة . -3

الحرٌة االقتصادٌة التً تقتضً عدم تدخل الحكومة فً النشاط االقتصادي اال فً حدود وضعها  -4

 لالطار العام الالزم للنظام االقتصادي 

 

 

 

 

 


