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بخش اول 

تداوم و تغــيير

اياالت متحده با اقتصادي بس بزرگ تر و از بسياري جهات موفق تر از هميشه قدم به قرن 21 گذاشت. کشور نه تنها 
دو جنگ جهاني و يک کساد اقتصادي جهان گير را در نيمه اول قرن بيستم متحمل شده بود بلکه مسايل بغرنجي چون 
جنگ سرد 40 ساله با اتحاد شوروي، دوره هاي حاد تورم سر سام آور، بي کاري هاي بي سابقه، کسري بودجه هنگفت 
دولت در نيمه دوم قرن را نيز پشت سر گذاشته بود. کشور در نهايت از يک دوره آرامش اقتصادي در دهه 1990 
لذت برد: قيمت ها تثبيت شد، بيکاري به پائين ترين سطح خود در عرض 30 ساله اخير رسيد، دولت، مازاد بودجه پيدا 

کرد و بازار سهام، ترقي بي سابقه اي کرد.
در سال 1998، توليد ناخالص داخلي – بازده کل کاال و خدمات— از 8.5 تريليون دالر فراتر رفت. گرچه اياالت متحده 
کمتر از 5 درصد جمعيت جهان است ولي بيش از 25 در صد بازده اقتصاد جهان را تشکيل ميدهد. ژاپن، دومين غول 
اقتصادي جهان، نيمي از بازده آمريکا را دارد. در حالي که ژاپن و برخي ديگر از غولهاي اقتصادي جهان، با رشد آهسته 
و مشکالت گوناگون ديگري در دهه 1990 دست بگريبان بودند، اقتصاد آمريکا شاهد درازمدت ترين دوره گسترش 

بدون وقفه در تاريخ خود بود.
اياالت متحده همچون دوره هاي پيشين ديگر، دستخوش دگرگوني هاي اقتصادي عظيمي در آغاز قرن بيست و يکم 
شد. موجي از اختراعات تکنولوژيکي در صنعت کامپيوتر، محاسبات، ارتباطات و علوم بيولوژيکي به طرز قابل توجهي، 
روش کار و تفريح را در آمريکا تحت تاثير قرار داد. همزمان، سقوط کمونيسم در اتحاد شوروي و اروپاي شرقي، قدرت 
اقتصادي در حال رشد اروپاي غربي، بروز غول هاي اقتصادي در آسيا، موقعيت هاي اقتصادي در حال گسترش در 
آمريکاي التين و آفريقا، و به هم پيوستگي جهاني داد و ستد، موقعيت ها و مخاطرات نويني را به همراه آورد. تمامي 
اين تغييرات، آمريکائيان را بسوي نگرشي مجدد به مواردي که از محيط کار گرفته تا نقش دولت را شامل مي شد، در 
جامعه سوق داد. شايد در نتيجه همين تغييرات برخي ا ز کارمندان، با وجود قانع بودن به وضعيت موجود، آينده را با 

شک وترديد مي نگريستند.
در اين دوران بسياري از آمريکائيان، امنيت اقتصادي تمام عياري را بدست آوردند، و برخي نيز ثروت هاي انبوهي را 
بدست آوردند، ولي تعداد زيادي – بويژه مادران مجرد و بچه هاي آنها در فقر خود باقي ماندند. نابرابري ثروت، گرچه 
به اندازه اي که در کشورهاي ديگر وجود داشت نبود، ولي از بسياري ديگراز کشورها بيشتر بود. مسئله محيط زيست 
مسئله اي مهم پابرجا ماند. بسياري از آمريکائيان فاقد بيمه بهداشتي بودند. ترکيب اقتصادي جهان، همزمان آشفتگي 
و فوايدي بسياري را به ارمغان آورد. بويژه، صنايع توليد صنعتي سنتي با بد بياري هايي مواجه شدند و کشور، کسري 

جبران ناپذير عظيمي را در داد و ستد خود با کشورهاي ديگر جهان متـقبل شد.
آمريکا در طي رشد روز افزون خود به برخي از اصول اساسي در رابطه به امور اقتصادي پاي بند ماند. نخست، و از همه 
مهم تر، اياالت متحده يک "اقتصاد بازار آزاد" باقي مي ماند. آمريکائيان هنوز بر اين اعتقادند که اقتصاد يک کشور 
وقتي که تصميمات مربوط با چگونگي توليد وتعيين قيمت الزم براي کاالها از طريق مصالحه و مبادله ميليون ها خريدار 
و فروشنده مستقل گرفته مي شود و نه از طريق دولت يا منافع بخش هاي خصوصي پرقدرت، به بهترين وجه به کارخود 
ادامه خواهد داد. در سيستم بازار آزاد، هم قيمت ها نشانگر ارزش واقعي اجناس هستند و از اين رو بهترين هادي 

اقتصادي مي باشند و هم اين که چه چيز بيش از بقيه نياز به توليد دارد.
آمريکائيان در کنار اين اعتقاد که بازارهاي آزاد، بازده اقتصادي را ترويج ميدهند، آنها را بعنوان طريقي جهت ترويج 
ارزش هاي سياسي خود مي نگرند ارزش هايي چون، تعهد به آزادي هاي فردي و کثرت گرايي سياسي و مخالفت باتمرکز 
باربري،  با برچيدن مقرراتي که خطوط هوايي، راه آهن، شرکت هاي  از اندازه قدرت. در واقع، رهبران دولت  بيش 
بانکها، انحصار گرايي شرکت هاي تلفن، و حتي توليد کنندگان برق را از رقابت در بازار محفوظ داشته بود، تعهد خود 
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را به نيروهاي اقتصادي دهه هاي 70، 80 و 90 احيا نمودند. آنها با قاطيعت تمام، کشورهاي ديگر را نيز وا داشتند تا 
دست به اصطالحاتي شبيه آنچه در آمريکا انجام شده، بزنند.

اعتقاد آمريکا بر "اقتصاد آزاد" ، جلوي نقش عظيم دولت را نگرفته است. آمريکائيان در بسياري از موارد به دولت 
بازار  نيروهاي  از  خود  سرپيچي  به  که  بود  رسيده  حدي  به  قدرتشان  که  را  هايي  کمپاني  مثأل  تا  اند  دوخته  چشم 
از کرده،  غفلت مي  آن  در  که بخش خصوصي  اموري  به  برند. مردم جهت رسيدگي  نظارت  تحت  را  دادند   ادامه مي 

آموزش و پرورش گرفته تا محافظت از محيط زيست، به دولت تکيه کرده اند. عليرغم حمايت مردم از اصول بازار، آنها 
اغلب از دولت جهت ترويج صنايع نوين و گاهي اوقات حتي جهت حفاظت شرکت هاي آمريکائي از رقابت خارجي بهره 

جسته اند.
همانطور که روش هاي ناهماهنگ نظارت گه و بيگاه دال بر آن است، آمريکائيان اغلب در رابطه با نقش مناسب دولت 
در اقتصاد با يکديگر اختالف نظر داشته اند. دولت از شروع دهه 1930 تا دهه 1970رشد فزاينده اي کرده و دخالت 
بيشتري در اقتصاد کشور نمود. ولي مشقات اقتصادي دهه 1960 و 1970 آمريکائيان را در رابطه با توانايي دولت 
اجتماعي تامين  منجمله  عظيم  اجتماعي  هاي  برنامه  انداخت.  به شک  اجتماعي  و  اقتصادي  امور  و حل   جهت رسيدگي 

)Social Security( و مديکر )Medicare(، که بترتيب، پس انداز بازنشستگي و بيمه بهداشتي سالمندان هستند از 
اين دوره جان سالم بدر بردند و رشد دولت فدرال در دهه 1980 کاهش يافت.

واقع گرايي و انعطاف پذيري آمريکائيان باعث اقتصادي پويا شد. تغيير چه از طريق ازدياد ثروت ، اختراعات تکنولوژيکي 
نتيجه،  تاريخ اقتصاد آمريکا داشته است. در  ثابت در  با کشورهاي ديگر نقشي  از طريق تجارت در حال رشد  و چه 
کشوري که روزي کشاورزي بود، امروزه شهرنشين تراز صد سال و يا حتي 50 سال قبل خود شده است. صنعت خدمات 
نسبت به صنايع توليد صنعتي سنتي از اهميت ويژه اي برخوردار شده است. در برخي از صنايع، توليد انبوه، راه را 
براي توليدات ويژه بيشتر که تاکيد بر تنوع توليد و سفارشات مخصوص مشتريان مي کند ، باز کرده است. کمپاني هاي 
بزرگ، ادغام شده، چند قسمت شده و به طرقي ديگر مجددأ بهم پيوسته اند. شرکت ها و صنايع جديدي که در اواسط 
قرن بيستم موجود نبود اکنون نقش مهمي را در حيات اقتصادي کشور ايفا مي کنند. کارفرمايان کمتر پدرمابانه شده و 
انتظار دارند که کارمندان بيشتر روي پاي خود بايستند. روز بروز رهبران دولت وسرپرستان داد وستد هاي گوناگون 
بيش از بيش به اهميت رشد و توسعه نيروي کاري مجرب و انعطاف پذير جهت تثبيت موفقيت اقتصادي آينده کشور 

تاکيد مي ورزند.
اين کتاب طرز عمل اقتصاد آمريکا را بررسي و به علل تکامل آن مي پردازد. کتاب با ارائه مروري جامع در بخش هاي 
يابد. بخش 4 اشکال  تاريخي اقتصاد مدرن آمريکا در بخش سوم ادامه مي  با توصيف توسعه  يک ودو آغاز شده و 
 گوناگون اقتصاد آزاد را، از داد و ستد هاي کوچک گرفته تا شرکت ها و کمپاني هاي مدرن مورد بررسي قرار مي دهد.

بخش 5، نقش بازار سهام و ديگر بازارهاي مالي را در اقتصاد شرح مي دهد. دو بخش پس از آن، نقش دولت را در 
اقتصاد، بخش 6 طرق مختلف شکل دادن و نظارت دولت بر اقتصاد بررسي و بخش 7 طريق نظارت و پيگيري دولت بر 
سرعت فعاليت هاي اقتصادي درجهت تثبيت قيمت ها، رشد و پايين نگه داشتن بيکاري را تشريح مي کند. بخش 8 به 
بخش کشاورزي و تکامل خط مشي کشاورزي آمريکا اختصاص داده شده است. بخش 9 به نقش در حال تغيير نيروي کار 
در اقتصاد آمريکا مي پردازد. و باالخره بخش 10 توسعه خط مشي هاي کنوني آمريکا در رابطه با تجارت و امور اقتصاد 

بين المللي را توصيف مي کند.
تعهد آمريکا به اقتصاد بازار آزاد، همانگونه که اين بخش ها روشن مي سازد، در آغاز قرن بيست و يکم، حتي وقتي که 

اقتصاد آن در حال شکل گيري بود ، پابرجاي ماند.
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بخش دوم 

اقتصاد آمريکا چگونه کار ميکند؟

در هر سيستم اقتصادی، مبتکرين و مديران هر 
دو، منابع طبيعی، نيروی کار و تکنولوژی را گرد هم 
آورده تا کاال و خدمات را توليد و توزيع کنند. ولی 
سبکی که اين عناصر گوناگون سازماندهی شده و 
بکار می روند، نشانگر آرمانهای سياسی و فرهنگ 

آن کشورنيز است.
اقتصاد سرمايه  با  از کشوری  اغلب  اياالت متحده 
توسط  که  ای  ژه  وا   ، شود  می  برده  نام  داری 
مارکس  کارل  آلمانی،  جامعه شناس  و  اقتصاددان 
شد  استفاده  نوزدهم  قرن  در   )Carl Marx(
گروه  آن  در  که  کند  می  توصيف  را  سيستمی  و 
ا ز ثروت يا  کوچکی از مردم کنترل مقدار زيادی 
سرمايه را در اختيار دارند و مهم ترين تصميمات 

اقتصادی را اتخاذ می کنند. مارکس اقتصاد سرمايه داری را با اقـتصاد سوسياليستی، که قدرت بيشتری را به سيستم 
سياسی محول می کند، مقايسه می کند. مارکس و پـيروان او بر اين اعتقاد بودند که دراقتصاد سرمايه داری تمرکز 
قدرت در دست افراد ثروتمند است که هدفهايشان اساسأ کسب سود و منفعت بيشتر است؛ از طرف ديگر، اقتصاد 
سوسياليستی، کنترل بيشتر را به دست دولت می سپارد که مايل است اهداف سياسی منجمله توزيع مساوی منابع 

جامعه را بر سود و منافع شخصی ارجحيت دهد.
با اينکه واقعيت هايی درهريک از اين سيستم ها، هرچند در اينجا بيش از حد ساده تعريف شده اند، وجود دارد، با 
اين حال در جامعه امروزی موردی ندارند. اگر سرمايه داری خالصی که مارکس از آن سخن می گفت وجود می داشت، 
مدتها بود که از بين رفته بود. امروزه دولتهايی چون دولت آمريکا و برخی ديگر از کشورها در اقتصاد ممالک خود 
دخالت کرده تا تمرکز قدرت را محدود کنند و برخی از مشکالت اجتماعی مربوط به منافع بازرگانی خصوصی را مورد 
نظارت قرار دهند. در نتيجه، اقتصاد آمريکا را شايد بتوان بعنوان اقتصادی " آميخته " تشريح کرد ، با دولتی که نقش 

مهمی را همگام با بخش خصوصی ايفا می کند.
اغلب، آمريکائيان در مورد مرز جدا کننده اقتصاد بازار آزاد ومديريت دولت با يکديگر اختالف نظر دارند، ولی اين 

اقتصادآميخته به طرز قابل توجهی موفق بوده است.

عناصر اساسی اقتصاد آمريکا
اولين عنصر سيستم اقتصادی يک کشور همانا منابع طبيعی است. اياالت متحده از لحاظ منابع معدنی و مزارع حاصل 
خيز و خاک غنی بسيار ثروتمند بوده و آب وهوای متعادل نيز به اين ثروت افزوده است. خطوط ساحلی عظيمی درکناره 

هر دو اقيانوس آتالنتيک و پاسيفيک
ليکز گريت  و  بوده  جاری  قاره  اين  در  عظيم  های  رودخانه  است.  کرده  حاطه  ا  را  مکزيک کشور  خليج  در   و همچنين 
دسترسی بيشتری را برای کشتيرانی مهيا  –  )Great lakes( پنج درياچه بزرگ در امتداد خط مرزی آمريکا و کانادا 

می سازد. اين راههای آبی پهناور به شکل دادن رشد اقتصادی کشور در طول سالها کمک نموده و همچنين به منسجم 
نمودن 50 ايالت آمريکا در زير يک چتر واحد اقتصادی ياری نموده است.
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دومين عنصر، نيروی کار است که اين منابع طبيعی را به کاال تبديل می کند. تعداد کارگران موجود، و از آن مهم تر، 
بهره وری آنها کمک به تعيين بهبود و سالمت اقتصاد کشور می نمايد. اياالت متحده، در طول تاريخ خود شاهد رشد 
پيوسته نيروی کاربوده، که بنوبه خودعامل محرکی برای گسترش اقتصادی مداوم در کشور شده است. تا کمی پس از 
جنگ جهانی اول، بيشتر کارگران را اساسأ مهاجرين اروپائی، اجداد آنها و يا آمريکائيان آفريقائي االصل که اجداد آنها 
بشکل برده به کشور آورده شده بودند، تشکيل می دادند. در سالهای اوليه قرن بيستم، تعداد انبوهی از اهالی آسيا 

به اياالت متحده مهاجرت نمودند، و برخی از مهاجرين آمريکای التين در سالهای بعد به کشور مهاجرت نمودند.
گرچه اياالت متحده دوره های بيکاری سرسام آور و نيز کمبود نيروی کار را تجربه کرده است، ولی ال زم به تذکر است 
که اغلب اين مهاجرين در موقع وفور کارتمايل به مهاجرت می کردند. اين مهاجرين با تمايل به کار با مزدی پايين تر از 
آنچه کارگران محلی به آن راضی بودند، اغلب کامياب شده و در آمدهايی بسيار باالتر از آنچه که درکشور خود قادر به 
تحصيل آن بودند بدست می آوردند. کشور نيز کامياب شد و اقتصاد چنان با سرعت رشد کرد که قادر به جذب تازه 

واردان بيشتری شد.
کيفيت نيروی کار موجود ميزان تمايل مردم به کار و مهارت آنها نيزبه اندازه تعداد کارگر برای موفقيت اقتصادی کشور 
حائز اهميت است. در روزهای اوليه تاريخ آمريکا، زندگی سر مرز نيازمند کار سخت بود و آنچه که امروزه بنام وجدان 
کار پروتستان شهرت يافته بر اين ويژگی استحکام می بخشيد. تاکيد شديد بر تحصيل و آموزش فنی و حرفه ای به 

اندازه عال قه و اشتياق به تجربه و تغيير، در موفقيت اقتصادی آمريکا نقش داشته است.
تغيير پذيری نيروی کار نيزدر ظرفيت اقتصاد آمريکا در تطبيق با اوضاع وشرايط در حال تغييراهميت داشته است. با 
اشباع بازارهای کار ساحل شرقی توسط مهاجرين ،برخی از آنها به سوی داخل کشور به حرکت در آمدند تا به مزارعی که 
آماده بهره برداری بود دسترسی يابند. به همين شکل موقعيت های اقتصادی در شهرهای صنعتی شمال ،آمريکائيان 

سياه پوست مزارع جنوب را درنيمه اول قرن بيستم جذب خود کرد.
در  موفقيت  کليد  را  انساني"  "سرمايه  آمريکائيان،  باشد.  می  اهميت  حائز  موضوعی  نيز  امروزه  کار  نيروی  کيفيت 
 بسياری از صنايع تکنولوژی پيشرفته می دانند. از اين رو رهبران دولت و مقامات بازرگانی بطور روز افزون به اهميت

آموزش و پرورش در باروری افرادی با تيز هوشی و زکاوت و مهارت های گوناگونی که الزمه صنايع نوينی چون کامپيوتر 
و ارتباطات است، تاکيد می ورزند.

ولی منابع طبيعی و نيروی کار فقط بخشی از سيستم اقتصادی را تشکيل می دهند. اين منابع را بايد با کار آيی هرچه 
تمام تر اداره کرد. در اقتصاد آمريکا ، مديران با دريافت نشانه های ال زم ازبازار، مسئوليت اين کار را بر عهده دارند. 
نظام مديريت سنتی در آمريکا به سلسله مراتب از باال به پائين بستگی دارد؛ مسئوليت و اختيار از مدير اجرائی در 
اندازی و اداره شرکت را داشته آغاز می شود و از طريق طبقات گوناگون مديريت  هيئت مديره، که مسئوليت راه 
 در سطوح پايين تر که هر يک مسئول بخش های مختلف شرکت هستند، ادامه يافته به مسئولين در سطوح پايين تر

می رسد. مسئوليت های زيادی بين بخش های گوناگون و افراد مختلف تقسيم می شود. در آمريکای اوايل قرن بيستم، 
اين تقسيم کار نمايانگر "مديريت علمي" بر اساس تجزيه و تحليل سازمان يافته بود.

امروزه بسياری از شرکت ها هنوز بر اساس اين سيستم عمل می کنند، ولی برخی ديگر روش مديريت خود را تغيير 
داده اند. شرکت ها در مواجه با رقابت شديد از سوی رقبای جهانی، بدنبال سلسله مراتبی انعطاف پذيرتر بويژه در 
صنايع پيشرفته که متخصصين خبره در آن مشغول بکارند وطراحی، تغيير و حتی ارائه سريع محصوالت را بعهده دارند، 
از شرکتها  نتيجه، بسياری  تا حدی جلوی خالقيت را می گيرد. در  کار  از حد و تقسيم  افتادند. سلسله مراتب بيش 

سازماندهی خود را "هموارومسطح" کرده وتعداد مديران را تقليل و مسئوليت بيشتری را به کارمندان سپرده ا ند.
بايست بشکل واحدهای داد و ستد در آيند. در به توليد چيزی شوند، می  از آنکه مديران و کارمندان قادر   پيش 

اياالت متحده، شرکت، موثرترين راه برای جمع کردن وجه برای راه اندازی يک کار جديد و يا گسترش يک کار موجود 
است. شرکت، انجمن اختياری صاحبان يا سهام داران است که تشکيل يک واحد داد و ستد را می دهند و توسط يک 

سری قوانين و مقررات پيچيده اداره می شود. 
را خدمات  و  کاال  ارائه  جهت  الزم  منابع  بتوانند  طريق  آن  از  تا  باشند  داشته  اختيار  در  مالی  منابع  بايد  ها   شرکت 
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 به دست آورند. شرکت ها سرمايه الزم را اکثرأ از طريق فروش سهام )سهام مالکيت در دارائی شان( يا اوراق قرضه
)وام های دراز مدت( به شرکتهای بيمه، بانکها، وجوه بازنشستگی، افراد و ديگر سرمايه داران، بدست می آورند. بعضی 
موسسات، بويژه بانک ها نيز مستقيمأ به شرکت ها يا شرکتهای تجاری ديگر وام می دهند. دولت فدرال و دولت های 
ايالتی قوانين و مقررات پيچيده ای را وضع کرده اند تا امنيت و صحت اين سيستم مالی تضمين شده و جريان آزاد 

اطالعات مهيا شود تا سرمايه گذاران قادر به اتخاذ تصميمات آگاهانه ای شوند.
توليد ناخالص داخلی شاخص ميزان بازده کل کاالها و خدمات در طول يکسال است. در اياالت متحده، اين شاخص بطور 
مرتب در حال رشد بوده و از بيش از 3.4 تريليون دالر در سال 1983 به حدود 8.5 تريليون دالر در سال 1998 
بر را در  ملی  رفاه  تمام جوانب  ولی  اقتصادی کشور می کند  بهبود  اندازه گيری  به  ارقام کمک  اين  اينکه  با   رسيد. 

اندازه  اقتصاد عرضه می کند ولی  کاالها و خدماتی است که  بازاری  ناخالص داخلی نشانگر ارزش  توليد  نمی گيرد. 
کيفيت زندگی را در کشور نشان نمی دهد. برخی از متغيرهای مهم همچون سعادت و امنيت شخصی ، برای مثال، يا يک 

محيط سالم و بهداشت خوب کامأل از حوزه اين شاخص خارج است.

اقتصاد آميخته: نقش بازار
گفته می شود که اياالت متحده اقتصادی آميخته داراست چون بخش خصوصی و دولت هر دو نقش مهمی را در آن 
ايفا می کنند. در واقع ، برخی از ديرپاترين مجادالت تاريخ اقتصادآمريکا بر روی نقش بخش خصوصی و عمومی دور 

ميزند.
را  کاالها  و  بيشتر خدمات  کند. شرکت های خصوصی  می  تاکيد  مالکيت خصوصی  روی  بر  آمريکا  آزاد  بازار  سيستم 
 توليد کرده و تقريبأ دو سوم بازده کل اقتصادی کشور به مصارف شخصی می رسد )يک سوم باقيمانده را دولت و

شرکت های ديگر خريداري می کنند(. در واقع، نقش مصرف کننده آنقدر زياد است که آمريکا اغلب کشور "اقتصاد 
مصرف کننده" خوانده می شود.

اين تاکيد بر مالکيت خصوصی تا حدی از اعتقادات آمريکائيان بر آزادی شخصی سرچشمه می گيرد. از زمان تاسيس 
اين جمهوری، آمريکائيان از قدرت بيش از حد دولت هراس داشتند و دائمآ در صدد محدود کردن حاکميت دولت بر 
خود که شامل نقش او در قلمرو اقتصادی نيز می شود، بوده اند. بعالوه ، آمريکائيان معتـقدند که اقتصادی که بر مبنای 

مالکيت شخصی بنا شود احتماأل بازده بيشتری از اقتصادی که توسط مالکيت دولت گردانده می شود، دارد.
ولی چرا؟ آمريکائيان معتقدند که وقتی نيروهای اقتصادی بدون محدوديت کار کنند، عرضه و تقاضا است که قيمت 
کاالها و خدمات را تعيين می کند. قيمت ها نيز به داد و ستد ها نياز توليد را مشخص ميکنند؛ اگر مردم از يک کاالی 
مشخص که در بازار است بيشتر بخواهند، قيمت آن کاال باال می رود و اين توجه کمپانی های تازه و ديگران را که منتظر 
موقعيتی برای سود و منفعت بيشتری هستند جلب کرده تا شروع به توليد بيشتری از آن کاال نمايند. از سوی ديگر، 
اگر افراد طالب کمتری از يک کاال باشند، قيمت ها نزول کرده و توليد کننده ها ضعيف شده و يا از دور خارج می شوند 
و يا شروع به توليد محصوالت ديگری که طالب بيشتری داشته باشد می نمايند. چنين سيستمی را اقتصاد بازار آزاد 
می نامند. در مقابل، اقتصاد سوسياليستی، با مالکيت دولتی و برنامه ريزی مرکزی شناخته می شود. بيشتر آمريکائيان 
اعتقاد دارند که اقتصاد سوسياليستی اساسأ بازده کمتری را دارا می باشد به اين علت که دولت، که بر ماليات بردر 
آمد حساب می کند، در مقايسه با بخش خصوصی ، اعتـنای کمتری به عالئم قيمت داشته و يا نظم اعمال شده توسط 

نيروهای بازار را حس می کند.
اقتصاد بازار آزاد نيز محدوديت هايی دارد. آمريکائيان هميشه اعتقاد داشته اند که برخی از خدمات را بخش عمومی 
بهتر ا ز بخش خصوصی صورت می دهد. برای مثال، در آمريکا، دولت مسئول اداره قوه قضائيه، آموزش و پرورش 
) گرچه مدارس خصوصی و مراکز آموزشی خصوصی فراوانی نيز وجود دارد (، سيستم راهها ، گزارش آمار اجتماعی 
و دفاع ملی را است. بعالوه اغلب از دولت خواسته می شود تا در اقتصاد مداخله کرده و وضعيت هايی را که در آن 
سيستم نرخ کار نمی کند سرو سامان دهد. دولت برای مثال، "حق انحصارطلبی طبيعي" را نظارت می کند و از قوانين 
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نيروهای  بر  پر قدرت می شوند که  ادغام شرکت هايی که چنان  نمودن  يا تقسيم  انحصارطلبی در جهت کنترل  ضد 
بازاری فائـق می آيند، استفاده می کند. دولت همچنين به مواردی مافوق دسترس نيروهای بازار رسيدگی می کند. 
دولت هزينًه بهزيستی و منافع دوران بيکاری را به اشخاصی که قادر به کمک به خود، چه جهت مواجه شدن با مشکالت 
 شخصی در زندگی و چه ازدست دادن کار وشغل به جهت دگرگونی وضع اقتصادی، نيستند، تقبل می کند؛ دولت اکثر

هزينه های پزشکی سالمندان و يا کسانی که در فقر زندگی می کنند را نيز می پردازد؛ صنايع خصوصی را نظارت ميکند 
تا ا ز آلودگی آب و هوا جلوگيری کند؛ وامهای کم هزينه به اشخاصی که در نتيجه بالهای طبيعی متحمل تلفاتی شده اند 
اعطا می کند. دولت نقشی مهم در کشفيات فضائی داشته که هزينه چنين اکتشافاتی برای هر شرکتی بسيار هنگفت 

و سر سام آور است.
در اين اقتصاد آميخته، افراد قادرند نه تنها از طريق انتخاب های خود بعنوان مصرف کننده، بلکه از طريق آرائی که 
به مقامات مسئول سياست اقتصادی می دهند، به اقتصاد کمک کنند. در سالهای اخير مصرف کنندگان، نگرانی خود 
در رابطه با ايمنی محصوالت، تهديدات محيط زيستی ناشی از دستاورد های صنعتی، و خطرات بهداشتی بالقوه ای که 
شهروندان با آن مواجه هستند، را ابراز کرده اند؛ دولت نيز با تاسيس موسساتی که منافع مصرف کنندگان را محافظت 

و رفاه عمومی را ترويج می دهد، به اين نگرانی ها پاسخ داده است.
اقتصاد آمريکا از طرق ديگر نيز تغيير يافته است. جمعيت و نيروی کار بطرز عظيمی از مزارع به شهرها و از زمين ها به 
کارخانه ها و بيش از همه، به صنايع خدماتی، تغيير يافته است. دراين اقتصاد مهيا کنندگان خدمات شخصی و عمومی 
از شمار توليد کنندگان کاالهای کشاورزی و کارخانجات فراتر رفته است. با پيچيده تر شدن اقتصاد، آمارنشان می دهد 

که در طی قرن گذشته، روند طوالنی کار کردن برای خود به سمت کار کردن برای ديگران تغيير يافته است.

نقش دولت در اقتصاد
در حالي که مصرف کنندگان و توليد کنندگان اکثر تصميماتی را که باعث شکل گرفتن اقتصاد می شود می گيرند، 

فعاليت های دولت اثری بسيار قوی در الاقل چهار مورد در اقتصاد آمريکا دارد.

تثبيت و رشد:
تثبيت و  فراوان  اشتغا ل  پايدار،  تثبيت رشد  در  و کوشش  کرده  تعيين  را  اقتصادی  فعاليت   دولت فدرال سرعت 

قيمت ها دارد. با تنظيم بودجه و نرخ ماليات )سياست مالي( يا مديريت عرضه پول و کنترل استفاده از اعتبار )سياست 
پولي(، دولت قادر است تا ميزان رشد اقتصاد را و در عين حال، بر سطح قيمت ها و اشتغال افراد اثر گذارد کاهش 

و افزايش دهد. 
برای سالهای متعدد پس از کساد عظيم اقتصادی دهه 1930، رکودهای اقتصادی دوره ای از رشد اقتصادی آهسته 
و بيکاری فراوان بعنوان بزرگترين خطر اقتصادی بشمار می رفت. وقتی که خطر رکود اقتصادی به صورت بسيار جدی 
ظاهر شد، دولت سعی بر تقويت اقتصاد از طريق مصرف فراوان و يا کاهش ماليات ها کرد تا مصرف کنندگان بيشتر 
خرج کنند و نيز با ترقی سريع در عرضه پول باعث صرف پول بيشتر از سوی مردم گشته، اقتصاد را تحريک کند. در 
دهه 1970، افزايش قيمت ها، بويژه بهای انرژی باعث ترس عظيم از تورم افزايش در سطح کل قيمت ها گشت. در 
نتيجه، رهبران دولت با محدود کردن بودجه، عدم کاهش ماليات ها و مهار نمودن رشد عرضه پول، بيشتر در صدد 

کنترل تورم بر آمدند تا مبارزه با کساد اقتصادي.
نظرات در مورد بهترين ابزار جهت تثبيت اقتصادی بين دهه های 1960 تا 1990بطرز اساسی تغيير يافت. در طی 
دهه 1960، دولت، ايمان زيادی به سياست مالی که همانا دستکاری در درآمد دولت جهت تاثير گزاردن بر اقتصاد 
منتخبين  اين  شود،  می  کنترل  کنگره  و  پرزيدنت  توسط  ها  ماليات  و  بودجه  که  آنجائي  از  داشت.  خود  است  کشور 
 مردم در هدايت جهت اقتصادی، نقش مهمی را بازی می کنند. دوران تورم سر سام آور، بيکاری روز افزون و کسری

عظيم دولت، اعتماد به سياست مالی دولت را بعنوان ابزاری جهت نظارت بر سرعت فعاليت های اقتصادی تضعيف نمود. 
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در عوض، سياست پولی که همانا کنترل عرضه پولی کشور از طرقی چون نرخ بهره می باشد اهميتی روز افزون يافت. 
سياست پولی توسط بانک مرکزی کشور  که بنام فدرال رزرو بورد Federal Reserve Board )هئيت اندوخته فدرا ل( 

مشهور است با استقالل زيادی از پرزيدنت و کنگره تعيين می شود.

نظارت و کنترل:
دولت فدرال آمريکا به اشکال گوناگون داد وستد های بخش خصوصی را نظارت و کنترل می کند. نظارت به دو دسته 
تقسيم می شود: نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که در ذيل تشريح می شود. نظارت اقتصادی، چه مستقيم و چه 
غير مستقيم، در صدد کنترل قيمت هاست. طبق سنت، دولت اصوأل بدنبال جلوگيری از باال بردن قيمت ها به بيش 
از مقدار منفعت متعادل توسط انحصار طلبی هايی همچون خدمات برق و امثال آن است. گاهی اوقات دولت، کنترل 
اقتصادی را به ديگر صنايع نيز بسط داده است. در سالهای پس از کساد عظيم، دولت سيستم پيچيده ای را جهت تثبيت 
قيمت کاالهای کشاورزی که در اثر عرضه و تقاضايی در حال تغيير به نوسان افتاده بود تدبير نمود. بسياری از صنايع 
همچون باربری و خطوط هوايی با موفقيت، خود بدنبال نظارت جهت محدود ساختن آنچه آنها قيمت شکنی مضر محسوب 

می ناميدند، بر آمدند.
نظارت  که  بشکلی  بازار  نيروهای  نمودن  تقويت  صدد  در  که  است  تراست  آنتی  قانون  اقتصادی،  نظارت  ديگر  فرم 
تا جلوی قانون استفاده کرده  اين  از  بيگاه، موسسات خصوصی  و  گاه  و  باشد. دولت   نباشد مي   مستقيم ديگر الزم 

شيوه ها و يا ادغام هايی که بيش از اندازه ال زم رقابت را محدود می سازند، بگيرند.
دولت نيز از کنترل بر شرکت های خصوصی استفاده کرده تا به اهداف اجتماعی خود، از جمله حفظ بهداشت و ايمنی 
 )U.S. Food & Drug Administration ( عمومی يا تامين يک جو مساعد و سالم دست يابد. اداره دارو و غذای آمريکا
 Occupational Safety & Health( برای مثال ، داروهای آسيب زا را ممنوع می کند؛ اداره بهداشت و ايمنی شغلي
Administration( کارگران را از خطراتی که در سر کار با آن روبرو هستند مصون مي سازد؛ اداره محافظت از محيط 

زيست )EPA( بدنبال کنترل آلودگی آب وهواست.
برخورد آمريکائيان در رابطه با نظارت تا حد زيادی در طول سه دهه آخر قرن بيستم تغيير يافت. با آغاز دهه 70 ، 
کفايت در صنايعی  بی  کمپانی های  باعث حفاظت  اقتصادی  نظارت  که  امر شدند  اين  نگران  بتدريج  سياست گذاران 
همچون خطوط هوايی و حمل و نقل،آن هم به هزينه مصرف کنندگا ن می شود. همزمان، تغييرات تکنولوژيکی رقبای 
تازه ای را در برخی از صنايع ، همچون ارتباطات، که زمانی انحصارطلبان طبيعی بشمار می آمدند، به صحنه آورد. هر دو 

اين تحوالت منجر به يک سری قوانين در جهت تسهيل در امر نظارت شد.
در حاليکه رهبران هر دو حزب سياسی در کل بطرفداری از عدم نظارت اقتصادی در دهه 70، 80 و 90 بر آمدند، 
توافق اندکی در رابطه با نظارت هايی که نتايج اجتماعی را حاصل می شد وجود داشت. نظارت اجتماعی در سالهای پس از 
کساد عظيم اقتصادی و جنگ جهانی دوم، و مجددأ در دهه 1960 و 1970 اهميت روز افزونی يافت. ولی در طی رياست 
جمهوری رونالد ريگان در دهه 1980، دولت قوانينی را که جهت حمايت از کارگران ، مصرف کنندگان و محيط زيست 
بود، آسان تر ساخت به اين دليل که نظارت باعث اختالل در اقتصاد آزاد شده، هزينه داد و ستد را افزايش و د رنهايت 
باعث تورم می شود. با اين حال، برخی از آمريکائيان به اعتراض خود در باره برخی رويدادها و روندهای مشخص ادامه 

دادند و دولت را مجبور ساختند قوانين نوينی را در برخی عرصه ها، منجمله حفاظت از محيط زيست، تدوين کند.
برخی شهروندان وقتی که حس کردند که نمايندگان انتخابی شان مسايل و مشکالت را به سرعت و يا به قاطعيت کافی 
ابراز نمی دارند به دادگاهها روی آوردند. برای مثال ، در دهه 1990، افراد و درنهايت خود دولت، شرکت های دخانيات 
اياالت گوناگون امکان پرداخت  به  را بر سر خطرات مصرف سيگار به دادگاه کشاند. يک توافق مالی بسيار هنگفت 

هزينه های پزشکی دراز مدت ناشی از درمان بيماريهای مربوط به سيگار را داد.

خدمات مستقيم:
هر بخشی از دولت، خدمات مستقيمی را ارائه می دهد. برای مثال، دولت فدرال مسئول سيستم دفاع کشور بوده 
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است، از تحقيقات جهت توليد محصوالت تازه پشتيبانی کرده، تحقيقات فضايی را اداره و برنامه های بي شماری را که 
جهت کمک به کارگران مهيا شده تا در يادگيری تخصص های جديد و کاريابی به آنها کمک کند، را اداره می کند. بودجه 

دولت اثر عميقی در اقتصاد محلی و منطقه ای و حتی در سرعت کلی فعاليت های اقتصادی کشور دارد.
اياالت مختلف مسئول ساختن و نگهداری اکثرا توبانها هستند. مقامات شهری، منطقه ای و ايالتی نقش اصلی را درتهيه 

بودجه و اداره مدارس عمومی دارند. 
اقتصاد به  نيز  موارد  اين  از  باشند. هزينه دولت در هر يک  نيز می  نشانی  و آتش  پليس  اداره   آنها مسئول اصلی 

منطقه ای و محلی تاثير می گذارد، گرچه تصميمات فدرال بزرگترين تاثير اقتصادی را داراست.
در کل، هزينه فدرال، اياالت و مناطق تقريبأ 18 درصد توليد ناخالص داخلی را در سال 1997 تشکيل می داد.

کمک مستقيم:
دولت همچنين کمک های مختلفی را به دادو ستدها و افراد می نمايد. دولت وام های با بهره کم و کمک های فنی به 
بخش خصوصی کرده و به دانشجويان کمک می کند تا به ادامه تحصيل بپردازند. داد و ستدهای تحت حمايت دولت از 
موسسات گوناگون وام مسکن را خريداری کرده و آنها را به اوراق بها دار تبديل می کند تا توسط سرمايه گذاران خريد 
و فروش شود و بدين وسيله وام مسکن را ترغيب می سازد. دولت همچنين فعاالنه باعث ترويج صادرات شده ودائما 

در صدد جلوگيری کشورهای خارجی از داشتن حصار بازرگانی که واردات را ممنوع می سازد، می باشد.
دولت از کسانی که به حد کافی قادر به مراقبت از خود نيستند نيز حمايت می کند. تامين اجتماعی، که بودجه آن توسط 
تشکيل را  آمريکائيان  بازنشستگی  آمد  در  بخش  بزرگترين  ميشود،  تامين  کارفرما  و  کارمند  از   ماليات وصول شده 

 )Medicaid( بسياری از هزينه های پزشکی سالمندان را می پردازد. مديکيد )Medicare( می دهد. برنامه مديکير
يا  روانی  بيماران  نيزجهت  را  ازاياالت، دولت موسساتی  برخی  در  دارد.  بعهده  را  آمد  در  افراد کم  مراقبت پزشکی 
ناتوانان جسمی تشکيل داده است. دولت فدرال جهت کمک به خانواده های فقير، کوپن غذا )Food Stamps(برای 
تهيه غذای آنها فراهم می کند، و دولت فدرال و اياالت با همکاری يکديگر کمک های بالعوض رفاهی به جهت پشتيبانی 

و حمايت والدين کم در آمد مهيا می سازند.
ريشه های برخی از اين برنامه ها، منجمله تامين اجتماعی، به برنامه های "نيوديل" )اصول اقصادی مورد تاکيد روزولت( 
عهده  به  تا 1945  از 1933  را  آمريکا  رياست جمهوری  که پست   ،)Franklin D. Roosvelt( روزولت  د.  فرانکلين 
داشت، بر مي گردد. کليد اصالحات روزولت همانا اعتقاد بر اين بوده که فقر معموأل ناشی از علل اقتصادی و اجتماعی 
 است تا اصول اخالقی ضعيف يک شخص. اين نقطه نظر، تصور عمومی راکه ريشه هايش به پورتيانيسم نيوانگند بر

می گشت به اين معنا که موفقيت عالمتی از لطف خدا و شکست، عالمت نارضايتی خداست، را کامأل رد می کرد. اين 
تغيير شکلی مهم در تفکر اقتصادی و اجتماعی آمريکا به وجود آورد. حتی امروز، طنين های اين تصورات قديمی را هنوز 

می توان در بحث های گوناگونی هم چون برنامه رفاه، شنيد.
برخی ديگر از برنامه های کمکی برای افراد و خانواده ها، منجمله مديکير )Medicare( و مديکيد )Medicaid( در 
طی دهه 1960 در طول برنامه " جنگ عليه فقر" )War on Poverty( پرزيدنت ليندون جانسون ) 1969 – 1963( 
پاگرفت. گرچه برخی از اين برنامه ها در سالهای دهه 1990 با مشکالت مالی مواجه گشت و اصالحات گوناگونی برای 
آنها پيشنهاد شدولی همه آنها پشتيبانی محکم هر دو حزب سياسی اصلی اياالت متحده را به همراه داشتند. در اين 
ميان منقدين استدالل می کردند که ارائه منافع رفاهی به افراد سالم ولی بيکار در واقع وابستگی ايجاد می کرد تا 
 حل مشکالت. قوانين اصالحات رفاهی که در سال 1996 تحت رياست جمهوری بيل کلينتون تدوين شد افراد راملزم
می سازد تاجهت دريافت اين منافع، کار کنند. اين قانون محدوديت هايی نيز در مورد مدت دريافت وجه اعمال نمود. 

فقر و عدم مساوات
برای هر شهروند  اين اقتصاد موقعيت های مناسبی  اين خاطر که  به  آمريکائيان به سيستم اقتصادی خود مغرورند 
فراهم می سازد تا زندگی خوبی داشته باشد. گرچه اين ايمان و اعتقاد با توجه به اين حقيقت که فقر هنوز در بسياری 
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از نقاط آمريکا وجود دارد، تيره وتار شده است. کوشش های ضد فقر دولت به پيشرفت هايی نايل آمده است ولی 
مشکل را کامأل ريشه کن نساخته است. دوران رشد اقتصادی قوی که باعث افزايش شغل و ازدياد در آمد مردم شد 

به کاهش فقر در کشور کمک نمود ولی کامأل آن را از بين نبرد.
دولت فدرال حداقل مقدار در آمد الزم برای زندگی يک خانواده چهار نفره را مشخص می کند. اين مقدار، بسته به 
هزينه زندگی و محل زندگی خانواده، متغير است. در سال 1998، يک خانواده 4 نفره با در آمد ساليانه زير 16.530 

دالر در رده فقرا قرار می گرفت.
در صد افرادی که در زير رده فقر زندگی می کردند از 22.4 در صد در سال 1959 به 11.4 در صد در 1978 کاهش 

يافت. ولی از آن به بعد نوسان کمی را شاهد بوده است. در سال 1998، سطح فقر به 12.7 در صد رسيد. 
آمريکائيان  تمامی  چهارم  يک  از  بيش   ،1998 سال  در  آورد.  نمی  حساب  به  را  فقير  بشدت  نقاط   ، کل  نمودار  اين 
آفريقائی االصل )26.1 درصد( در فقر زندگی می کردند؛ اين رقم، گرچه باالست، با اين حال نسبت به سال 1979، 
وقتی که 31 در صد سياهان در فقر زندگی می کردند و نيز پايين ترين ميزان برای اين رده اجتماعی از سال 1959 
محسوب می شد، بهبودی چشمگير را نشان می دهد. خانواده هايی که سرپرستی آنها را مادرهای مجرد بر عهده دارند، 
 بويژه مستعد فقر هستند. در نتيجه اين پديده، تقريبأ يک بچه از هر 5 بچه )18.9 در صد( در 1997 فقير محسوب
 می شدند. ميزان فقر در ميان کودکان آمريکائيان آفريقائي االصل 36.7 در صد و به ميزان 34.4 در صد در ميان

بچه های آمريکائ های مکزيکی االصل بوده است.
برخی از تحليل گران پيشنهاد کرده اند که ارقام رسمی فقر، وسعت واقعی فقر را بيش از آنچه است بزرگ می کند 
چون اين ارقام فقط در آمد نقد را در نظر گرفته و برنامه های کمکی دولت را همچون کوپن غذايی، مراقبت بهداشتی 
تمامی بندرت  برنامه ها  اين  که  برخی ديگر خاطر نشان می سازند  نمی شود.  را شامل  خانه های مسکونی عمومی   و 
برخی استدالل نيز وجود دارد.  بر آن کمبود مسکن  تامين می کنند و عالوه  را  بهداشتی خانواده  و   نياز های غذايی 

می کنند که حتی خانواده هايی که در آمدشان باالتر از سطح فقر می باشد، گاهی اوقات گرسنه هستند و از غذای خود 
زده تا اقالمی چون مسکن، مراقبت بهداشتی و البسه را تهيه کنند. برخی ديگر معتقدند که افراد درسطح فقر گاهی 

اوقات از کارهای جانبی و "زير زميني" اقتصاد، که هرگز در آمار به حساب نيامده است، وجه نقد دريافت می کنند.
در هر صورت، روشن است که منافع سيستم اقتصادی آمريکا بطور مساوی بين افراد تقسيم نمی شود. در سال 1997 
بر طبق انستيتو خط مشی اقتصادی، يک سازمان تحقيقاتی در واشنگتن، ثروتمندترين )يک پنجم اول( خانواده های 
آمريکائی 47.2 در صد درآمد کشور را بخود اختصاص داده بودند. درمقابل، فقيرترين )يک پنجم آخر( فقط 4.2 در صد 

در آمد کشور را بدست آورده و فقيرترين 40 در صد فقط 14 در صد در آمد را به خود اختصاص دادند.
عليرغم اقتصاد موفق، نگرانی در مورد عدم مساوات در طی دهه های 1980و 1990 ادامه يافت. رقابت در حال 
افزايش در سطح جهانی، کارگران را در بسياری از توليدات صنعتی تهديد می نمود و دستمزد های آنها تقليل می يافت. 
همزمان، دولت فدرال از سياستهای مالياتی که بدنبال طرفداری از خانواده های کم در آمد به هزينه خانواده های پر 
در آمد بود کناره کشيد، و همچنين بودجه بسياری از برنامه های اجتماعی داخلی که هدفشان مراقبت از محرومين بود 

را کاهش داد. در عين حال، خانواده های مرفه تر بيشترين سهم را از توفيق بازار سهام بردند.
در اواخر دهه 1990، نشانه های تغييراين روند، در حين باال رفتن دستمزد ها بويژه در ميان کارگران فقيرتر پديدار 

شد. ولی در پايان دهه، هنوز خيلی زود بود که بتوان ادامه اين روند را تعيين کرد.

رشد دولت
 )New Deal( دولت آمريکا با آغاز کار دولت فرانکلين روزولت به طرز اساسی شروع به رشد نمود. برنامه نيوديل
روزولت در کوشش جهت پايان دادن به بيکاری ونابسامانی کساد عظيم، برنامه های فدرال نوينی را ارائه داد و برخی 
از برنامه های وقت را نيزگسترش داد. صعود اياالت متحده به عنوان قدرت عظيم نظامی جهان پس از جنگ جهانی دوم 
نيز اين رشد دولت را تشديد نمود. رشد مناطق شهرنشين و حومه در دوره پس از جنگ، گسترش خدمات عمومی 
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گرديد.  دانشگاهها  و  مدراس  در  دولت  عظيم  گذاری  به سرمايه  منجر  بيشتر  آموزشی  توقعات  تر ساخت.  ممکن  را 
 يورش عظيم کشور جهت پيشرفت های علمی و فنی باعث تشکيل موسسات نوين و سرمايه گذاری قابل توجه عام در

زمينه هايی چون کشفيات فضائی ومراقبت های بهداشتی در دهه 1960 شد. وابستگی روز افزون بسياری از آمريکائيان 
به برنامه های بازنشستگی و پزشکی که در آغاز قرن بيستم موجود نبود، هزينه دولت را بيش از پيش باال برد.

در حاليکه برخی از آمريکائيان عقيده دارند که دولت فدرال در واشنگتن بيش از حد گسترش يافته، آمار استخدامی 
خاطر نشان می سازد که چنين نيست. گرچه رشد چشمگيری در کارهای دولتی بوجود آمده ولی اکثر آنها در سطح محلی 
و ايالتی بوده است. از سال 1960 تا 1990، تعداد کارمندان محلی و ايالتی دولت از 6.4 ميليون به 15.2 ميليون 
رسيد، در حاليکه تعداد کارمندان فدرال فقط اندکی، از 2.4 ميليون به 3 ميليون، افزايش يافت. کم شدن بودجه در 
سطح دولتی شاهد نزول نيروی کار به حد 2.7 ميليون نفر در سال 1998 بود، ولی استخدام توسط دولت های محلی و 
ايالتی، اين کاهش را جبران و به تقريبأ 16ميليون در سال 1998 رساند. ) تعداد آمريکائيان در ارتش از 3.6 ميليون 

در سال 1968، موقعي که آمريکا در هياهوی جنگ در ويتنام بود، به 1.4 ميليون در سال 1998 تقليل يافت(.
هزينه های روزافزون ماليات جهت پرداخت چنين خدمات گسترده دولتی، به همراه بيزاری عمومی آمريکا از "دولت 
و اتحاديه های کارمندی بسيار پرقدرت، منجر شد که بسياری از قانونگذاران در دهه های 70 ، 80 و 90،  بزرگ" 
تشريح  که  خصوصی"  بخش  به  "واگذاری  جديد  واژًه  برند.  سئوال  زير  خدمات  اين  عرضه  درجهت  را  دولت  کارآيی 
سيستمی است که کارهای معينی از دولت را به بخش خصوصی واگذار می کند، به بازار آمده وبه سرعت در سراسر 

جهان مورد قبول قرار گرفت.
در اياالت متحده، واگذاری به بخش خصوصی اساسأ در سطح منطقه ای و شهری صورت گرفت. شهر های اصلی آمريکا 
از جمله نيويورک ، لوس آنجلس، فيالدلفيا، داالس و فينيکس شروع به استخدام کمپانی های خصوصی و يا سازمان های 
غير انتفاعی کردند تا بسياری از فعاليت هايی را که تا پيش از اين توسط شهرداری های خودشان صورت می گرفت، از 
تعمير چراغ های خيابانها گرفته تا دفع زباله ها و از داده پردازی گرفته تا مديريت زندانها، به انجام رسانند. برخی از 
 ،)U. S. Postal Service(موسسات دولتی سعی کردند تا مثل داد وستد های خصوصی عمل کنند؛ خدمات پست آمريکا

برای مثال، تا حد زيادی از در آمدهای خودش تامين می شود تا از تکيه بر پول ماليات مردم.
بر  اين سيستم اصرار  حالي که طرفداران  برانگيز است. در  بحث  به بخش خصوصی هنوز  واگذاری خدمات عمومی 
اذعان می دارند که مقاطعه  بهره وری می شود، مخالفين  بودجه و افزايش  باعث کاهش  اين دارند که اين سيستم 
مصرانه  عمومی  بخش  های  اتحاديه  نيستند.  تر  ثمربخش  الزمأ  رو  اين  از  و  هستند  منفعت  بدنبال  خصوصی  کاران 
 مخالف اکثر پيشنهادات واگذاری به بخش خصوصی هستند. آنها معتقدند که مقاطعه کاران خصوصی در برخی موارد

پيشنهاد های مناقصه بسيار پائينی را ارائه می دهند تا معامله را به دست گيرند ولی در عاقبت، نرخ های خود را به 
طرز زيادی افزايش می دهند. طرفداران اين طرح معتقدند که واگذاری به بخش خصوصی، اگر باعث رقابت شود، موثر 
است. گاهی اوقات انگيزه تهديد به واگذاری به بخش خصوصی حتی باعث تشويق کارمندان محلی دولت می شود تا 

کارآ تر کار کنند.
نقش صحيح دولت در اقتصاد کشور همانطور که منازعه بر سر نظارت، بودجه دولت و اصالحات رفاهی نشان می دهند، 

پس از 200 سال استقالل هنوز مسئله ای داغ است.
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بخش سوم 

اقتصاد آمريکا: تاريخچه ای مختصر

دوران  به  مدرن  آمريکای  اقتصاد  های  ريشه 
جهت  اروپائيان  های  گزينی  مستعمره  و  اکتشافات 
 کسب اقتصادی در قرن های 16 ، 17و 18 ميالدی
يک  از   )New World( جديد  دنيای  گردد.  می  بر 
اقتصاد  يک  به  موفق  تقريبأ  مستعمراتی  اقتصاد 
يک  به  درنهايت  و  شد،  تبديل  مستقل  کشاورزی 
طی  در  گشت.  مبدل  پيچيده  بسيار  صنعتی  اقتصاد 
را  تری  پيچيده  موسسات  متحده  اياالت  تکامل،  اين 
به وجود آورد تا با رشد خود همگام شود. در حالي که 
دخالت دولت در اقتصاد امری ثابت بوده، دامنه اين 

درگيری در کل افزايش يافته است.
ساکنين اوليه آمريکای شمالی، بوميان آمريکا بودند. 

برينگ  دهانه  که  جائي  آسيا،  از  خشکی  پل  طريق  از  قبل  سال  هزار   20 حدود  که  است  اين  بر  اعتقاد  که   بوميانی 
)Bering Strait( امروز، قرار دارد، به آمريکا سفر کرد. ) آنها را به اشتباه اروپائيان که گمان می بردند وقتی به خشکی 
قاره آمريکا رسيده اند، به هند رسيده اند، "سرخپوستان" ناميدند(. اين افراد بومی در قبايل گوناگون و در بعضی 
مواقع در کنفدراسيون قبايل زندگی می کردند. اين اشخاص با اينکه بين خود داد و ستد می کردند، پيش از آنکه 
مستعمره نشينان اروپائی وارد شوند تماس کمی با افراد مناطق ديگر و يا حتی با افراد بومی آمريکای جنوبی، داشتند. 

سيستم اقتصادی را که آنها تشکيل داده بودند توسط اروپائيان مستعمره نشين نابود شد.
وايکينگ ها )Vikings( اولين اروپائيانی بودند که آمريکا را " کشف " کردند. ولی اين واقعه که در حدود سال 1000 
بوقوع پيوست، تا حد زيادی به فراموشی سپرده شد؛ در آن زمان بيشتر جامعه اروپا تا حد زيادی بر اساس کشاورزی و 
مالکيت زمين بود. بازرگانی هنوز اهميتی را که قادر به ارائه محرک جهت کشفيات بيشتر و مستعمره نشينی در شمال 

آمريکا شود را نداشت.
در سال 1492، کريستوفر کلمبوس )Christopher Columbus(، يک در يانورد ايتاليائی تحت پرچم اسپانيا عازم 
سفر جهت يافتن راه عبوری به آسيا شد و بدين طريق " دنيای جديد " را کشف نمود. برای صد سال پس از آن، کاشفين 
جديد  دنيای  عازم  جالل،  و  افتخار  ثروت،  طال،  دنبال  به  اروپا،  از  فرانسوی  و  هلندی  پرتغالی،  اسپانيائی،  انگليسی، 

شدند.
ولی طبيعت وحشی آمريکای شمالی برای کاشفين اوليه جالل کم و طالی کمتری را حاصل آورد و از اين رو بيشتر آنها 
در آنجا نماندند. افرادی که بعدها به اين سرزمين آمدند در آنجا سکنی گزيدند. در سال 1607، يک گروه از انگليسی 
 ها اولين مستعمره دائمی را در آنچه که امروز اياالت متحده خوانده می شود، بپا کردند. اين مستعمره که جيمز تاون 

)Jamestown( خوانده می شد در ايالت امروزی ويرجينيا قرار داشت.

مستعمره سازی
مستعمره نشينان اوليه علل زيادی برای يافتن سرزمينی تازه داشتند. مسافرين )Pilgrim( ماساچوست، انگليسی های 
مذهبی و خويشتن داری بودند که از آزار و اذيت مذهبی در کشورشان فرارکرده بودند. ديگر مستعمرات، همچون 

ويرجينيا، اساسأ بر اساس اهداف بازرگانی بر پا شد. اغلب دينداری و منفعت جفت هم به جلو می رفتند.



13

An Outline of the U.S. Economyنگاهی اجمالی بر اقتصاد آمريکا

موفقيت انگليس در تشکيل مستعمره ای که امروز آمريکا ناميده می شد تا حد زيادی به استفاده از کمپانی های تحت 
امتياز بود. کمپانی های تحت امتيازهمانا گروهی از سهام داران )بازرگانان و زمين داران ثروتمند( بودند که به دنبال 
منفعت اقتصادی بوده و شايد هم قصد درپيشبرد اهداف ملی کشور انگليس داشتند. با اينکه بخش خصوصی اين 
کمپانی ها را حمايت مالی می کرد، پادشاه به هر پروژه امتيازی را صادر می کرد که بر طبق آن حقوق اقتصادی، سياسی 
و قضايی به مستعمرات می داد. مستعمرات عمومأ به سرعت منفعت به بار نمی آوردند و سرمايه گذاران انگليسی اغلب 
امتيازات مستعمراتی خود را به مستعمره نشينان واميگذاردند. معنای سياسی اين جريان، گرچه فورَا بدان پی برده 
نشد، بسيارژرف بود. مستعمره نشينان به حال خود گذاشته شدند تا زندگی ، جامعه و اقتصاد خود را درجهت تشکيل 

پايه های ملتی نوين بر پا سازند.
در  ثروت  اصلی  منبع  نيز  ماهيگيری  عالوه  به  بود.  پوست  تجارت  و  يراق  از  تمامأ  نخستين  تجارتی مستعمرات  رونق 
اغلب خود کفا  و  افراد اصوأل در مزارع کوچک زندگی کرده  به شمار می رفت. در سرتاسر مستعمرات،  ماساچوست 
بودند. در برخی از شهرهای کوچک و در بين کشت زارهای بزرگ کارولينای شمالی، کارولينای جنوبی ، ويرجينيا، برخی از 

اقالم ضروری، احتياجات اوليه و صرفَا تمامی اقالم لوکس در عوض تنباکو، برنج و صادرات نيل، وارد می شد.
صنايع پشتيبان با رشد مستعمرات رونق گرفت. انواع و اقسام دستگاههای چوب بری و آسياب های گوناگون ساخته 
 شد. مستعمره چيان کارگا ههای کشتی سازی بنا کردند تا ناوگان های ماهيگيری و کشتی های بازرگانی بسازند. آنها

دکان های آهنگری کوچک بر پا کردند. تا قرن 18، الگوهای رشد منطقه ای کامأل مشخص شده بود: مستعمرات نيوانگلند 
به کشتی سازی و دريانوردی جهت ثروت اندوزی و در آمد تکيه داشتند؛ در مريلند، کشتزارها )برخی با استفاده از 
نيويورک،  ميانی  مستعمرات  و  نمودند؛  آمد  در  توليد  منبع  را  نيل  و  برنج  تنباکو،  کارولينا  اهالی  يافت؛  رونق  برده( 
برای بجز  زندگی،  استانداردهای  پرداختند.  عمومی  محصوالت  و  پوست  صادرات  به  دالور  و  نيوجرسی   پنسيلوانيا، 

برده ها، کأل باال بود، باالتر از آنچه در خود انگليس بود. زمين، چون سرمايه داران انگليس آنرا رها کرده بودند، آماده 
بهره برداری توسط مستعمره نشينان بود.

تا سال 1770 مستعمرات آمريکای شمالی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سياسی، آماده نهضت استقالل بر عليه 
سياست های انگليس که از زمان جيمز اول ) 1625- 1603( بر آنها حکم فرمايی می کرد، بود. مشاجره و اختالفات بر 
سرماليات و موضوعات ديگر با انگليس براه افتاد؛ آمريکائيان اميد به تعديل سيستم مالياتی و تنظيم قوانين انگليس 
بر خود داشته تا تقاضای شان را جهت استقالل بر آورده کند. افراد معدودی فکر می کردند که دعوای روزافزون با 
به استقالل مستعمرات  و  انگليس شود  امپراطوری  عليه  تمام عيار  به جنگ  اين مسايل منجر  بر سر  انگليس  دولت 

بيانجامد.
هم  داد  18رخ  و   17 های  قرن  در  که  انگليس  سياسی  طغيان  همچون   )  1775  –  1783  ( آمريکا  انقالب 
حيات،  واگذاری  قابل  غير  "حقوق  دادخواهی  فرياد  با  متوسطه  طبقه  توسط  که  بود  اقتصادی  هم  و  سياسی 
مدني حکومت  دوم  رساله  از   )John Locke( الک  جان  انگليسی  فيلسوف  از  که  ای  واژه   " مالکيت  و   آزادی 

)Government Second Treatise on Civil( در سال 1690 اقتباس شده بود، توام بود. جرقه جنگ با واقعه ای در 
آوريل 1775 آغاز گشت. سربازان انگليسی به قصد توقيف انبارمهمات مستعمره نشينان در کنکورد ماساچوست، با 
چريک های محلی به زد و خورد پرداختند. يک نفر که هيچکس اطالعی از ماهيت او ندارد اولين گلوله را شليک نمود 
و 8 سال جنگ آغاز شد. گرچه جدايی سياسی از انگليس از اهداف اصلی مستعمره نشينان نبود، استقالل و تشکيل 

ملتی نوين اياالت متحده نتيجه پايانی آن بود.

اقتصاد کشور نوين
قانون  اين  است.  نوابغ  از  گروه  يک  کار  جهات  بسياری  از  علنأ  و  شد  تدوين   1787 سال  در  آمريکا  اساسی  قانون 
به  پی  سی  سی  می  دره  تا  گرفته  آتالنتيک  اقيانوس  از  جرجيا،  تا  گرفته   )Maine مين)  از  را  کشور  تمامی  اساسی 
عنوان يک بازار"مشترک" و متحد تثبيت نمود. اين قانون هيچ گونه ماليات و تعرفه گمرکی بين اياالت برقرار نساخت 
و مقرر نمود که دولت فدرال قادر به تنظيم و نظارت بر امر بازرگانی با کشورهای خارجی و نيز مابين اياالت نظارت 
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کرده، استانداردهای توزين و اندازه گيری را تثبيت ، ادارات پست و راهها را تشکيل داده و بر قوانين حکم فرما 
 بر اختراعات و حقوق چاپ نظارت می کند. اين عبارت آخر اولين تشخيص و برسميت شناسی "مالکيت معنوی" بشمار

می رود، موضوعی که در مذاکرات بازرگانی اواخر قرن بيستم، از اهميت ويژه ای برخوردار گشت.
استراتژی  يک  کشور،  داری  وزيرخزانه  و   )Founding Father( بنيانگذاران  از  يکی  عنوان  به  هميلتون،  آلکساندر 
توسعه اقتصادی را اتخاذ نمود که در آن دولت فدرال با مهيا نمودن سوبسيدهای آشکار و اعمال تعرفه های حفاظتی بر 
واردات، صنايع نوزا را تقويت می بخشيد. او همچنين از دولت فدرال خواست تا يک بانک ملی تاسيس کند و اقراض 
عمومی را که مستعمرات در طول جنگ انقالبی )Revolutionary War(متحمل شده بودند تقبل کند. دولت جديد با 
برخی از پيشنهادات هاميلتون مخالفت ورزيد ولی نهايتأ تعرفات رابه عنوان يک بخش اساسی از سياست آمريکا اتخاذ 

نمود موضعی که تقريبا تا اواسط قرن بيستم پا بر جای ماند. 
بانک ملی فقط  از اين داشتند که  اوليه آمريکا ترس  باوجوداينکه زارعين 
به سود ثروتمندان و بر عليه فقرا عمل کند،اولين بانک ملی اياالت متحده 
درسال 1791تاسيس شد؛ اين بانک تا سال 1811 پا بر جا ماند و سپس 

بانک ديگری تاسيس شد. 
گوناگون،  های  ترابری  طريق  از  متحده،  اياالت  که  داشت  اعتقاد  هاميلتون 
توليد صنعتی و بانکداری قادر به ترقی اقتصادی خواهد بود. مخالف سياسی 
، فلسفه خود را بر اساس محافظت مردم از  ، توماس جفرسون  هاميلتون 
بعنوان  را  زارعين  خرده  بويژه  او  نهاد.  بنا  سياسی،  و  اقتصادی  استبداد 
رئيس  جفرسون   ،1801 سال  در  ستود.  می  شهروندان"  "ارزشمندترين 

جمهور آمريکا شد )1809 – 1801( و يک دمکراسی ارضی  کشاورزی هر چه غير متمرکزتر رادرکشور آغاز کرد.

حرکت بسوی جنوب و غرب
الی  پاک کنی  پنبه  اختراع ماشين  با  افتاده در جنوب محسوب می شد،  پا  پنبه که نخست يک محصول پيش  صنعت 
ويتنی ) Eli Whitney( در سال 1793، ماشينی که پنبه خام را از فضوالت و ناخالص های ديگر جدا می ساخت، رونقی 
 فراوان گرفت. کشت کاران جنوب زمين های فراوانی را از خرده زارعين که اغلب به سوی غرب در حرکت بودند،

با نيروی کار برده حمايت می شد، بسياری از خانواده ها را  می خريدند. ديری نگذشت که کشت زارهای عظيم، که 
ثروتمند ساخت. 

و کرده  کوچ  شرق  در  گوناگون  های  دهکده  اهالی  گاهی  بودند.  درحرکت  غرب  سوی  به  که  نبودند  ها  جنوبی   فقط 
چيان  مستعمره  اغلب  اينکه  با  نمودند.  می  پا  بر  مرکزی  خيزتر  حاصل  مزارع  در  خود  برای  را  جديدی  های  مکان 
آنها چه  يا دخالت دولت شناخته می شدند، ولی  و  افرادی مستقل ومخالفين شديد هر گونه کنترل  به عنوان  غربی 
 مستقيم و چه غير مستقيم کمک های زيادی از دولت دريافت کردند. راهها و آبراهه های ملی همچون کامبرلند پايک

)Cumberland Pike( )1818( و کانال اری ) Erie ( توسط دولت ساخته شد و به مستعمره نشينان تازه کمک کرد تا 
به سوی غرب حرکت کنند و بعدها به مزارع غرب کمک کرد تا محصول خود را به بازار عرضه کنند.

برخی آمريکائيان، چه ثروتمند و چه فقير، به آرمانهای آندرو جکسون، که در سال 1829 به رياست جمهوری منصوب 
شد، عال قمند شده بودند. پرزيدنت جکسون )1837 – 1829( با بانک ملی هاميلتون مخالفت داشت چون معتقد بود 
که بانک به منافع شرق بيشتر از غرب توجه دارد. جکسون وقتی که برای دوره دوم به رياست جمهوری انتخاب شد، با 
صدور امتياز مجدد بانک مخالفت ورزيد و کنگره نيز از او پشتيبانی کرد. اين عمل آنها اعتماد به سيستم مالی کشور را 

متزلزل ساخت و هراس عجيبی دنيای داد و ستد را در سال 1834 و 1837 در برگرفت.
و  نوين  اختراعات  ساخت.  محدود   19 قرن  طی  در  را  آمريکا  سريع  اقتصادی  رشد  متناوب،  اقتصادی  های  آشفتگی 
سرمايه گذاری های گوناگون منجر به تشکيل صنايع نوين و رشد اقتصادی شد. با بهبود حمل و نقل، داد وستد های 
جديدی براه افتاد. کشتی های بخار رفت و آمد در رودخانه ها را سريع تر و ارزان تر ساخت ولی شروع راه آهن اهميتی 
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فراتر از اين را به همراه داشت و باعث گشوده شدن مناطقی جديد جهت توسعه اقتصادی گشت. راه آهن نيزهمچون 
راه های خاکی و آبی، در اولين سالهای گشايش خود، از کمک های عظيم دولت )بشکل امتياز زمين( برخوردار گشت. 

راههای آهن برخالف روشهای ديگر حمل و نقل ، باعث جذب سرمايه از سوی بخش خصوصی و اروپائيان شد.
در اين روزها بودکه کلک های زود پول در آوری بسرعت رشد کرد. عوام فريب های مالی يک شبه مبالغ هنگفتی به 
جيب زدند وبسياری از مردم تمامی پس انداز خود را دراين راه از دست دادند. با اين حال ترکيبی از ديد و سرمايه 
خارجی بهمراه کشف طال وتعهد عظيم ثروت بخش خصوصی و عمومی، کشور را قادر ساخت تا سيستم راه آهن عظيمی را 

بنا نهاد که خود اساسی برای صنعتی شدن کشور شد.

رشد صنعتي
انقالب صنعتی )Industrial Revolution( در اواخر قرن 18 و اوايل قرن نوزدهم در اروپا آغاز شد و بسرعت به 
در صد  انتخاب شد، 16  جمهوری  رياست  به  لينکلن  آبراهام  که  وقتی   ، تا سال 1860  کرد.  متحده سرايت  اياالت 
جمعيت آمريکا در مناطق شهری سکونت داشتند و يک سوم در آمد کشور ازتوليدات صنعتی کارخانجات حاصل می شد. 
 بيشتر صنايع در شمال شرقی کشور متمرکز بود؛ توليد البسه نخی صنعت عمده بود و صنايع کفش، لباس پشمی و

ماشين آالت در حال گسترش بودند. بسياری از کارگران تازه، مهاجرين بودند. بين سالهای 1845 تا 1855 ، حدود 
300 هزار اروپائی مهاجر هر ساله به آمريکا وارد می شدند. بيشتر آنها فقير بوده و در شهرهای شرق، اغلب در بندری 

که وارد می شدند، سکنی می گزيدند.
منافع  بود.  وابسته  به شمال  توليد صنعتی  کاالهای  و  برای سرمايه  و  ماند  باقی  حومه  بشکل  جنوب  ديگر،  از سوی 
اقتصادی جنوب، منجمله برده داری، فقط تا وقتی که جنوب کنترل دولت فدرال را در دست داشت ، محفوظ بود. حزب 
جمهوری خواه، که در سال 1856 تاسيس شد، نماينده شمال صنعتی بود. در سال 1860، جمهوری خواهان و کانديدای 
رياست جمهوری شان، آبراهام لينکلن با شک و ترديد از برده داری سخن می گفتند ولی دررابطه با سياست اقتصادی 
سخنانشان بسيار روشن و واضح سخن بود. در سال 1861، آنها تعرفه محافظتی را بنا نمودند .در سال 1862 ، امتياز 

نخستين را ه آهن پاسيفيک به تصويب رسيدو در سال 1863 و 1864، نظامنامه بانک ملی تهيه شد.
پيروزی شمال در جنگهای داخلی آمريکا )1865 – 1861(، سرنوشت کشور و سيستم اقتصادی آن را مهر زد. سيستم 
کار از طريق برده لغو شد و کشتزارهای عظيم پنبه جنوب کم منفعت تر از هميشه شد. صنايع شمال که بواسطه نياز 
جنگی بسرعت رشد کرده بود پيشرفت عجيبی کردند. صاحبان صنعت، بسياری از جنبه های زندگی را، همچون امور 
سياسی و اجتماعی تحت الشعاع خود قرار دادند. طبقه کشت کننده جنوب، که هفتاد سال بعد به شکلی بسيار عاطفی 

در فيلم کالسيک بر باد رفته )Gone With The Wind( به نمايش در آمدند، ناپديد شد. 

اختراعات، توسعه و غولهای اقتصادي
توسعه اقتصادی سريع پس از جنگهای داخلی، زمينه های اقتصاد صنعتی آمريکای مدرن را بنا نهاد. انبوه عظيمی از 
"انقالب صنعتی دوم"  اکتشافات و اختراعات صورت گرفت که باعث چنان تغييرات قابل توجهی شد که برخی آن را 
می نامند. نفت در منطقه غربی پنسيلوانيا کشف شد. ماشين تحرير ساخته شد. کوپه های يخچال راه آهن مورد استفاده 
قرار گرفت. تلفن، گرامافون وبرق اختراع شد. و با آغاز قرن بيستم، اتومبيل جای درشکه را گرفته و مسافرت های 

هوايی آغاز شد.
در موازات چنين دستاوردهايی، زير بنای اقتصادی کشور شکل می گرفت: زغال سنگ به فراوانی در کوههای آپاالچی 
)Appalachian( از پنسيلوانيا تا کنتاکی يافت شد. معادن عظيم آهن در منطقه مرکزی باالی درياچه سوپريورکشف 
شد. آسياب ها در جاهائي که اين دو ماده خام مهم امکان داشت ادغام شوند و فوالد توليد کنند، ساخته شد. معادن 

عظيم مس و نقره گشايش يافته و پس از آن معادن سرب و کارخانجات سيمان بازشد. 
با رشد صنايع، روش های توليد انبوه نيز توسعه يافت. فردريک دبليو تيلور)Fredrick W. Taylor( دانش مديريت 
علمی را در اواخر قرن نوزدهم بنياد نهاد که بر طبق آن نقش و وظايف کارگران گوناگون مشخص می شد و روش های 
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،ابتکار  انبوه واقعی  )البته توليد  آنها تدبير شد.  امور  انجام  برای  کار جديدتری 
هنری فورد Henry Ford بود که در سال 1913 خط مونتاژ را براه انداخت که 
ازطريق آن هر کارگری يک کار ساده را در ساخت اتومبيل انجام می داد. فورد با 
اين عمل دور انديشانه، به کارگران خود، دستمزد سخاوتمندانه 5 دالر در روز را 
پيشنهاد کرد که آنها را قادر می ساخت تا اتومبيلی را که خود می سازند خريداری 

کنند تااين منجر به رشد صنعتی شود(.
" عصر طالئی " نيمه دوم قرن نوزدهم ، نقطه عطف غول های اقتصادی بود. برخی از 
آمريکائيان به اين افراد که امپراطوری های مالی عظيم الجثه ای را بنا نموده بودند 
بعنوان افراد ايده آل می نگريستند. اغلب اين افراد موفقيت خود را در شانس 
موفقيت يک محصول و يا ارائه يک سرويس در دراز مدت يافتند چنانکه جان دی 
راکفلر آن را در نفت يافت. آنها در رسيدن به موفقيت مالی و قدرت، مبارزينی 
خشن، مصمم و راسخ بودند. از ديگرغول های اقتصاد مي توان از اشخاص زير 
نام برد: جی گولد )Jay Gould( که ثروت هنگفتی از راه آهن بدست آورد؛ جی 
پيرپونت مورگان )J. Pierpont Morgan ( که غول بانک داری بود و آندروکارنگی 
که در فوالد به شهرت رسيد. بعضی از غول های اقتصادی بر طبق استانداردهای 

داد وستدی زمان خود افرادی صالح و درستکار بودند؛ گرچه برخی ديگر از زور، رشوه و نيرنگ جهت رسيدن به ثروت 
و قدرت استفاده کردند. منافع بازرگانی، چه خوب چه بد، تاثير فوق العاده ای را بر دولت برجای گذاشت.

و همکاران  او  مجللی داشت.  بسيار  کاری  و  زندگی خصوصی  بود  بازرگانان  اين  که شايد جنجال   )Morgan( مورگان 
براه وبرقی  پرزرق  و جشن های  ها  پارتی  و  کردند  می  نوردی  دريا  قايق های خصوصی  با  پرداخته،  بازی  قمار  به   او 

می انداختند و خانه های قصر گونه ای ساخته و شاهکارهای هنری اروپائيان را خريداری می نمودند. در مقابل، مردانی 
همچون راکفلر و فورد، حالت خشکه مقدسانه ای داشتند. آنها ارزش ها و روش های زندگی افراد شهرهای کوچک 
را داشتند. آنها بعنوان افراد کليسا رو، احساس مسئوليت نسبت به ديگران می کردند و اعتقاد داشتند که حسنات 
شخصی موفقيت را حاصل می شود؛ حسنه آنها کار و صرفه جويی بود. سال ها بعد، وارثين آنها بزرگترين بنيادهای 

انساندوستی آمريکا را تاسيس نمودند.
زمانی که متفکرين طبقه باالی اروپا کأل به دادو ستد و بازرگانی به ديده تحقير می نگريستند، بيشتر آمريکائيان که در 
 اجتماعی با سازمان بندی طبقاتی متغيری می زيستند با عالقه هر چه تمام تر به ايده پول در آوردن با اعتقادی راسخ

می نگريستند. آنها از مخاطره و هيجان يک داد و ستد تازه، و همچنين از استانداردهای زندگی بهتر و پاداش های بالقوه 
قدرت و تشويقی که موفقيت اين داد وستد بدنبال دارد، لذت می بردند.

با شکل گرفتن اقتصاد آمريکا در قرن بيستم، غول های داد وستد کم کم جالل خود را به عنوان يک آرمان آمريکائی 
از دست دادند. با ظهور شرکت ها، که نخست در صنعت خط آهن و سپس در جا های ديگر بروز کرد، تغيير عظيم آغاز 
شد. سالطين داد وستد جای خود را به " تکنو کرات ها" دادند، مديران حقوق بااليی که بعنوان سرپرستان شرکت ها 
کار مي کردند. ظهور شرکت ها باعث ظهور نهضت های کارگری شد که بعنوان نيرويی جلوی قدرت و نفوذ شرکت ها و 

داد و ستدها می ايستادند.
انقالب تکنولوژيکی دهه 1980 و 1990 منجر به فرهنگ کارآفرينه نوينی شد که يادآور عصر غول های بازرگانی اوايل 
قرن بيستم بود. بيل گيتـز) Bill Gates( ، سرپرست شرکت مايکرو سافت )Microsoft( با ساخت و فروش نرم افزار 
کامپيوتر ثروتی عظيم برای خود اندوخت. گيتز چنان امپراطوری پر در آمدی را براه انداخت که در اواخر دهه 1990، 
کمپانی او به اتهام ارعاب رقبا و تشکيل يک موضع انحصار طلبانه، توسط اداره ضد انحصار طلبی وزارت دادگستری 
آمريکا، به دادگاه احضار شد. گيتز يک بنياد نيکوکاری نيز بنا نهاد که بسرعت بزرگترين در نوع خود شد. بيشتر رهبران 
شرکت های آمريکا امروزه زندگی پر آوازه ای چون گيتز را ندارند. آنها سرنوشت کمپانی ها را تعيين و خط مشی آنها 
را طرح ريزی می کنند و در هيئت امنای بنياد های نيکو کاری و مدارس به خدمت مشغولند. اين افراد نگران وضعيت 

Frederick Winslow Taylor
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اقتصاد کشور و مناسبات آمريکا با کشورهای ديگرند و به احتمال زياد پيوسته به واشنگتن می روند تا بامقامات دولت 
کنترلی که غول های  ندارند  آن  بر  کنترلی  ولی  نفوذ دارند،  بر دولت  افراد بدون شک  اين  اينکه  با  کنند.  مشورت 

اقتصادی اوايل قرن بيستم اعتقاد داشتند که بر دولت دارند.

دخالت دولت
در سال های نخستين تاريخ آمريکا، بيشتر رهبران سياسی مايل به دخالت زياد دولت فدرال در بخش خصوصی بجز 
در مورد حمل ونقل نبودند. آنها پذيرای سيستم ليسز فير )Laissez - Faire( بودند. اين سيستم دکترينی است که 
مخالف دخالت دولت در اقتصاد بجز حفظ قانون و نظم در آن است. اين نگرش در طی اواخر نيمه دوم قرن نوزدهم 
وقتی که داد وستد های کوچکتر ، مزارع و نهضت های کارگری از دولت خواستند که به طرفداری از آنها وارد عمل شود، 

کم کم شروع به شکل گيری کرد.
با آغاز قرن بيستم ، طبقه متوسطی از جامعه بوجود آمد که هم از نخبگان داد وستد و هم تا حدی از نهضت های سياسی 
راديکال زارعين و کارگران در مرکز و غرب کشور بی زار بودند. اين افراد که به ترقی خواهان موسوم بودند، طرفدار 
نظارت دولت بر عملکرد داد و ستدها جهت تضمين رقابت سالم و بازرگانی آزاد بودند. آنها همچنين به جنگ با فساد 

در بخش عمومی پرداختند.

در و  نمود،  تصويب  ايالتی(  بين  بازرگانی  )قانون  آهن  راه  سيستم  نظارت  جهت  را  قانونی  سال1887  در   کنگره 
سال 1890 قانونی جهت جلوگيری شرکت های بزرگ از در دست گرفتن کنترل يک صنعت واحد )قانون ضد انحصار 
طلبی شرمن( را تصويب نمود. اين قوانين به شدت به اجرا گذاشته نشدند تا اين که در سالهای بين 1900 و 1920 
وقتيکه پرزيدنت تئودور روزولت )Theodore Roosevelt( )1909 – 1901(، رئيس جمهور دمکرات، ودرو ويلسون 
)Woodrow Wilson( )1921 – 1913( و ديگر دلسوزان به آرمانها و عقايد حزب ترقی خواه به قدرت رسيدند، و آنها 
را به اجرا گذاشتند. بسياری از موسسات ناظر امروزی در آمريکا، همچون کميسيون بازرگانی بين ايالتی، اداره دارو و 

غذا )FDA( و کميسيون بازرگانی فدرال)Federal Trade Commission( در آن دوره تاسيس شدند.
دخالت دولت در اقتصاد بيش از هر وقت در طی نيوديل )New Deal( دهه 1930 افزايش يافت. سقوط بازار سهام 
 ) Great Depression( در سال 1929 بزرگترين آشفتگی اقتصادی را در تاريخ کشور سبب شد که به کساد عظيم
 ) New Deal( با اعالم طرح نيوديل ) 1940 – 1929 مشهور است. پرزيدنت فرانکلين د. روزولت ) 1945 – 1933

در صدد تسکين اين وضعيت اضطراری بر آمد.
برخی از مهمترين انستيتوها و قوانينی که اقتصاد مدرن آمريکا را به جلو می برند در دوران نيوديل روزولت پايه 
افزايش  عمومی  رفاه  و  کشاورزی  بانکداری،  امور  در  را  فدرال  دولت  حاکميت  عصر  آن  قوانين  شدند.  می  گذاری 
توسعه  و  تشکيل  برای  ای  دهنده  شتاب  عامل  و  شد  تثبيت  کار  ساعات  و  دستمزد  حداقل  استانداردهای  داد. 
وجود  امروزه  که  هايی  آژانس  و  ها  برنامه  شد.  الستيک  و  اتومبيل  فوالد،  چون  صنايعی  در  کارگری  های  اتحاديه 
دار  بها  اوراق  بورس  کميسيون  آمدند:  بوجود  رسند،  می  بنظر  ناپذير  اجتناب  مملکت  اقتصادی  چرخش  جهت   آنها 
 Federal( که بازار سهام را نظارت می کند؛ شرکت بيمه سپرده فدرال ) Securities and Exchange Commission(
Deposit Insurance Corporation( که پس اندازهای بانک ها را تضمين می کند؛ و شايد از همه مهم تر، سيستم 

تامين اجتماعي)Social Security( است که حق بازنشستگی را بر اساس سهميه ای که افراد سالمند در زمان اشتغال 
خود بکار پس انداز کردند، به آنها پرداخت مي کند.

رهبران سيستم نيوديل ايده ايجاد مناسبات نزديک بين دولت و داد و ستد های گوناگون را سنجيدند ولی برخی از اين 
کوشش ها تا پس از جنگ جهانی دوم بيشتر به تحقيق نيانجاميد. قانون بهبود صنعتی ملی درصدد تشويق رهبران داد 
و ستد های گوناگون و کارگران بر آمد تا با ياری دولت اختالفات خود را حل و فصل نموده تا کار آيی آنها افزون گردد. 
با اينکه آمريکا هرگز به شکل فاشيسم که برنامه و تدابير داد و ستد – کار – دولت را در آلمان و ايتاليا پياده نموده 
بود عمل نکرد، ابتکار عمل های نيوديل به تقسيم قدرت بين اين 3 نيروی اقتصادی اشاره نمود. اين تالقی قدرت در 
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 طول جنگ، وقتی که دولت آمريکا تا حد زيادی در اقتصاد داخل شد، بيشتر و بيشتر رشد کرد. هيئت توليدات جنگ
)War Production Board( توانائی های توليداتی کشور را ارزيابی کرد تا اولويت های نظامی را معين کند. تاسيسات 
توليد محصوالت خانگی پر از سفارشات نظامی شد. برای مثال، کارخانجات اتومبيل سازی شروع به ساخت تانک و هواپيما 
نمودند و اياالت متحده تبديل به "زرد خانه دمکراسي" شد. جهت جلوگيری از در آمد در حال افزايش ملی و کميابی 
محصوالت مصرف کنندگان که منجر به تورم می شود، اداره نوپا دفتر قيمت ها، کنترل ميزان اجاره خانه را در بعضی 

مناطق، تثبيت و نظارت قيمت ها از شکرگرفته تا بنزين را به دست گرفت تا از افزايش قيمت ها جلوگيری کند.

اقتصاد پس از جنگ: 1960 – 1945
بسياری از آمريکائيان واهمه داشتند که پايان جنگ جهانی دوم و کاهش متعاقب در بودجه نظامی دوران دشوار کساد 
عظيم را به کشور برگرداند. ولی در عوض، تقاضای مصرف کنندگان باعث تحريک رشد اقتصادی کامأل بی سابقه ای 
در دوران پس از جنگ شد. صنايع اتومبيل با موفقيت به توليد اتومبيل برگشته و صنايع نوينی همچون هواپيما و 
با ارائه وام های مسکن مناسب و قابل  الکترونيک با سرعت شروع به رشد نمود. رونق در خانه سازی، که تا حدی 
استطاعت به ارتشيان از جنگ برگشته رونق يافته بود، به اين توسعه افزود. توليد ناخالص ملی از حدود 200 ميليون 
دالر در 1940 به 300 ميليون دالر در 1950 رسيد و به بيش از 500 ميليون دالر در 1960 دست يافت. همچنين، 
زاد و ولد در دوران پس از جنگ که )" بيبی بوم" )Baby Boom( يا رونق در زاد و ولد( خوانده می شود به تعداد 

مصرف کنندگان افزود. آمريکائی های بيشتر و بيشتری به طبقه متوسط جامعه پيوستند.
نياز به توليد تسهيالت جنگی به افزايش سيستم نظامی، صنعتی غول آسايی )واژه ای که توسط دوايت دی آيزنهاور 
که از 1953 تا 1961 پست رياست جمهوری را به عهده داشت بکار رفت( منجر شد. اين سيستم با پايان جنگ از 
بين نرفت. با باال رفتن پرده آهنين در سراسر اروپا، آمريکا خود را در صحنه جنگ سرد عليه اتحاد شوروی يافت. 
 دولت ظرفيت جنگی خود را ثابت نگه داشت و در تسليحات پيچيده ای همچون بمب هيدروژنی سرمايه گزاری نمود.

کمک های اقتصادی تحت نقشه مارشال )Marshall Plan( ، به کشورهای اروپايی جنگ زده سرازير شد که خود کمکی 
به تثبيت بازار جهت فروش انبوهی از کاالهای آمريکا شد. دولت نقش مرکزی خود را در امور اقتصادی تشخيص داد. 

قانون استخدام1946، " ترويج حداکثر استخدام، توليد و نيروی خريد" را به عنوان خط مشی دولت اتخاذ نمود.
اياالت متحده همچنين در طی دوران پس از جنگ نياز به دگرگونی برنامه های پولی بين المللی را تشخيص داد، و در 
تشکيل خزانه پولی بين المللی )International Monetary Fund( و بانک جهانی )World Bank( انستيتوهايی که 

جهت تضمين اقتصاد بين المللی سرمايه داری و باز عمل می کنند پيشگام شد. 
داد وستد وارد دوران ادغام شد. شرکت ها با يکديگر ادغام شدند تا کمپانی های عظيم و مختلفی را تشکيل دهند. 
 برای مثال ITT ، هتل های شرايتون، بانکداری کنتينانتال، بيمه آتش سوزی هارتفورد، کمپانی اجاره اتومبيل اويس

)Avis Rent a Car( و کمپانی های ديگر را خريداری کرد.
نيروی کار آمريکا نيز به شکل قابل توجهی تغيير يافت. در طی دهه 1950، تعداد کارمندانی که کار عرضه خدمات را 
داشتند به تعداد کارگرانی که در عرصه توليد کاالها بودند رسيد و سپس تعداد آنها از اين هم پيشی گرفت . تا سال 
اتحاديه های کارگری  تا کارگري. همزمان،  1956، اکثريت نيروی شاغل آمريکا شغل های اداری )کارمندي( داشتند 

موفق به دريافت معاهده های استخدام دراز مدت و ديگر منافع برای اعضای خود شدند.
زارعين، از سوی ديگر، مواجه با مشکالت فراوانی شدند. افزايش بهره وری منجر به مازاد توليد کشاورزی شد و مزرعه 
داری به داد و ستدی عظيم تبديل شد. مزارع کوچک روز به روز مواجه با مشکالت بيشتری جهت رقابت می شدند و 
زارعين هر روزه زمين ها را به حال خود رها می کردند. در نتيجه، تعداد افراد شاغل در بخش کشاورزی که در سال 
1947 به 7.9 ميليون نفر می رسيد شروع به کاهش کرد؛ در سال 1998، در آمريکا فقط 3.4 ميليون نفر در مزارع 

کار می کردند.

کوچ آمريکائيان آغاز شد. تقاضای روز افزون برای خانه های تک خانوادگی و مالکيت اتومبيل که به همه جا سرايت 
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کرده بود منجر شد که آمريکائيان از شهرهای مرکزی به حومه ها کوچ کنند. مهاجرت همراه با اختراعات تکنولوژيکی 
چون اختراع تهويه مطبوع سبب تشکيل شهرهای " کمربند خورشيدي" چون هوستون آتالنتا، ميامی ، فينيکس در اياالت 
 جنوب و جنوب غربی شد. روندهای داد وستد با ساخت اتوبانهای جديد توسط دولت که دسترسی به حومه را سهل

می ساخت، بکلی تغيير يافت. مراکز خريد چند برابر شد و از تعداد 8 مرکز خريد در دوران جنگ جهانی دوم به 3840 
در 1960 رسيد. بسياری از صنايع اين روند را دنبال کرده و از شهرها به مناطق کم جمعيت نقل مکان کردند.

سالهای تغيير : دهه 1960 و 1970
دوران   70 و   60 های  دهه  برعکس،  شود.  می  برده  نام  خاطر  آسايش  دوران  بعنوان  اغلب  آمريکا  در   1950 دهه 
تغييرات بزرگ بود. ممالک جديدی در اطراف گيتی بوجود آمدند؛ نهضت های شورشی در صدد واژگونی دولت های 
 عصر برآمدند؛ کشورهای جا افتاده رشد کرده و به قدرت های اقتصادی تبديل شدند که اياالت متحده را به رقابت

می طلبيدند و مناسبات اقتصادی در دنيايی که روز بروز بيشتر به اين نتيجه می رسيد که برتری نظامی ديگر تنها وسيله 
رشد و توسعه نيست، رشد بيشتری يافت. 

پرزيدنت جان، اف کندی ))John F. Kennedy( 1963 – 1961 ( به رياست جمهوری رسيد. در طی مبارزات انتخاباتی 
سال 1960 ، کندی از مردم آمريکا خواست تا بدنبال "مرزی نوين" باشند. اوبا افزايش بودجه دولت و کم کردن مالياتها 
در جستجوی ترويج رشد اقتصادی بر آمد. او سعی در يافتن کمک به سالمندان نموده و درصد کمک به امور شهرها و 
افزايش بودجه جهت آموزش و پرورش نمود. برخی از اين پيشنهادات هرگز به تصويب نرسيد ولی رويای کندی جهت 
اعزام نيروهای آمريکا به خارج جهت کمک به کشورهای در حال توسعه با تشکيل سپاه صلح )Peace Corps( به انجام 
رسيد. کندی همچنين قدم های بزرگی در جهت اکتشافات فضايی آمريکا برداشت. برنامه فضايی آمريکا، پس از مرگ 

او، از دست آوردهای شوروی پيشی جسته و به فرستادن فضانوردان آمريکا به ماه در سال 1969 انجاميد. 
سوء قصد به جان کندی در سال 1963 کنگره را جهت به تصويب رسانيدن بسياری از لوايح قانونی او برانگيخت. جانشين 
او ، ليندون بی جانسون)Lyndon B. Johnson( ) 1969 – 1963 ( بدنبال هدف تاسيس " جامعه ای بزرگ " از طريق 
 )Medicare(برنامه های نوينی چون مديکير توزيع منافع اقتصاد موفق آمريکا به شهروندان بيشتری، رفت. دولت 
) بيمه بهداشتی برای سالمندان( و کوپن غذا ) کمک غذايی برای فقيران( و برنامه های آموزشی بيشمار ) کمک به 

دانشجويان و همچنين کمک به مدارس و دانشگاهها( را آغاز نمود و بودجه دولت بطرز چشمگيری افزايش يافت.
بودجه نظامی نيز با حضور آمريکا در ويتنام افزايش يافت. آنچه که بعنوان يک حرکت نظامی کوچک تحت رياست جمهوری 
کندی آغاز شده بود به عمليات نظامی عظيمی در طی رياست جمهوری جانسون تبديل شد. با شگفتی تمام، هزينه هر دو 
جنگ،  جنگ عليه فقر و جنگ در ويتنام در رونق اقتصادی نقش داشتند. ولی با پايان دهه 1960، شکست دولت در 
افزايش ماليات ها جهت پرداخت اين کوشش ها منجر به تورم روز افزون شد که اين رونق را در خود فرو برد. تحريم 
نفتی 1974 – 1973 اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت ) اوپک OPEC( قيمت انرژی را به طرز سرسام آوری 
باال برد و باعث کمبود عجيبی شد. حتی پس از آنکه تحريم به پايان رسيد، قيمت انرژی باال ماند که خود به تورم افزود، 
ودر پايان باعث افزايش نرخ بيکاری گشت. کمبود بودجه دولت فدرال افزايش يافت و رقابت خارجی شدت گرفته، 

بازار سهام تنزل يافت.
و  داده  استعفا  اتهامات  انبوه  زير   )1969  – نيکسون )1973  پرزيدندت  و  تا سال 1975 طول کشيد  ويتنام  جنگ 
گروهی از آمريکائی ها در سفارت آمريکا در تهران به مدت يک سال به گروگان گرفته شدند. به نظر می رسيد که 
کشور قادر به کنترل اوضاع، منجمله امور اقتصادی نيست. کسری بازرگانی آمريکا با واردات کاالهای ارزان و مرغوب 

از اتومبيل گرفته تا فوالد ونيم هادی ها که بازارهای آمريکا را اشغال کرده بودند، وخيم تر شد.
واژه " تورم رکودي" وضعيت اقتصادی متشکل از تورم روز افزون و رکود فعاليت اقتصادی، همراه افزايش نرخ بيکاری  
وضعيت جديد اقتصادی کشور را تشريح می کرد. بنظر می رسيد تورم خود را تغذيه می کند. مردم کم کم به افزايش 
دائمی قيمت کاالها عادت کردند و از اين رو بيشتر وبيشتر خريد می کردند. اين تقاضای روز افزون ، قيمت ها را باالتر 
برده و منجر به تقاضای افزايش حقوق ها گشت که به نوبه خود قيمت ها را باال و باالتر برد. معاهده های کارگری ديگر 
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بطور خودکار ازعبارت "هزينه زندگي" در اوراق خود نام می بردند و دولت شروع به پرداخت وجوهی، مثل پرداخت 
 وجه تامين بيمه اجتماعی، به شاخص قيمت مصرف کننده ) Consumer Price Index( که معتبرترين معيار تورم بشمار

می رود، پرداخت. در حاليکه اين اقدامات به کارگران و افراد بازنشسته کمک نمود تا با تورم دست و پنجه نرم کنند، 
ولی باعث تداوم تورم شد. نياز روز افزون دولت به پول، کسری بودجه را باال برد و منجر به کسب قرض بيشتری 
از سوی دولت شد که بنوبه خود نرخ بهره ها را باالتر برد، و هزينه داد وستد و مصرف کنندگان را افزايش داد. با 
افزايش هزينه انرژی و باال بودن نرخ بهره، سرمايه گذاری در داد و ستد کاهش يافت و بيکاری به حد آزار دهنده ای 

رسيد. 
ضعف  با  مبارزه  و  رويی  رويا  در  سعی  دولت  بودجه  افزايش  با  ناچاری  از   ،)1977  -1981( کارتر  جيمی  پرزيدنت 
اقتصادی و بيکاری نمود. او اقدامات د ر جهت قيمت و دستمزد داوطلبانه را جهت کنترل تورم تشکيل داد. هر دو اينها 
بسيار نا موفق بودند. کارتر با " رفع نظارت " بسياری از صنايع، منجمله خطوط هوايی، ترابری و راه آهن مقابله موفقيت 
آميزتر و نه چندان وسيعتری بر عليه تورم براه انداخت . اين صنايع بشدت تحت نظارت بودند و دولت کنترل مسيرها و 
قيمت ها را در دست داشت. حمايت از رفع نظارت پس از دوره کارتر نيز ادامه يافت. در طی دهه 1980، دولت کنترل 

نرخ بهره بانکها و خدمات تلفن راه دور را سهل تر نمود و در دهه 1990، نظارت بر خدمات تلفن محلی را سبک نمود.
سال  آغاز  با  که  بود   )Federal Reserve Board(فدرال اندوخته  هيئت  تورم،  عليه  جنگ  در  عنصر  مهمترين  ولی 
1979عرصه را بر عرضه پول تنگ کرد. اين ارگان، با امتناع از عرضه تمامی وجوهی که اقتصاد نيا ز شديد به آن 
داشت باعث افزايش نرخ بهره شد. در نتيجه هزينه مصرف کنندگان و وام گيری داد وستد ها بطرزی سريع کاهش 

يافت. اقتصاد به زودی وارد يک دوران رکود عميق شد. 

اقتصاد در دهه 1980
کشور در طول سال 1982، متحمل يک رکود اقتصادی عميق شد. ور شکستگی دادو ستد های گوناگون نسبت به سال 
با کاهش صادرات کشاورزی، زارعين ضربه های سختی ديدند و قيمت  پيش از آن،50 در صد افزايش يافته بود. 
محصوالت افت کرده ونرخ بهره افزايش يافت. ولی با وجود اينکه هضم داروی چنين کاهش عظيمی سخت بود، ولی 
الاقل باعث شکستن دوره مخربی که اقتصاد در آن گير کرده بود شد. تا سال 1983، تورم کاهش يافته بود و اقتصاد 
آهسته آهسته شروع به چرخش کرد و اياالت متحده در آغاز يک دوران رشد اقتصادی با ثبات قرار گرفت. نرخ تورم 

ساليانه در طی بيشتر سالهای دهه 1980 و اوايل 1990 ، زير 5 در صد باقی ماند. 
کارتر در سال  برکنارکردن  با  آمريکائيان  بر داشت  در  نيز  را  مهمی  عواقب سياسی  اقتصادی دهه 1970  اغتشاش 
1980 و انتخاب يک ستاره پيشين سينمای هاليوود و فرماندار کاليفرنيا، رونالد ريگان بعنوان رئيس جمهور، نارضايتی 
خود را از خط مشی های دولت فدرال ابراز کردند. ريگان )1989 – 1981( برنامه اقتصادی دولت خود را بر مبنای 
تئوری اقتصاد از ديدگاه عرضه ) سياست اقتصادی مبتنی بر کاهش ماليات به منظور افزايش رشد اقتصادي( بنا نهاد. 
اين خط مشی بر اساس اين بود که پائين آوردن ماليات، مردم را راغب به کار بيشتر و راسختر به در آوردن در آمد 
بيشتر خواهد کرد و اين بنوبه خود منجر به پس انداز و سرمايه گذاری بيشتری می شود که در نهايت به توليد بيشتر 
محصوالت و رشد اقتصادی خواهد انجاميد. با وجود اينکه کاهش ماليات ريگان اساسأ بنفع آمريکائيهای ثروتمند بود، 
تئوری اقتصادی که مبنای اين کاهش ماليات بود بر اين اساس بود که فوايد اين فرآيند به افراد کم درآمدتر نيز 

خواهد رسيد چون سرمايه گذاری بيشتر باعث توليد شغل و دستمزدهای باالتر خواهد شد.
موضوع اصلی دستور جلسه دولت ريگان اين بود که دولت فدرال بيش از حد بزرگ شده و تا حدی متجاوز به امور 
نيز  اجتماعی ديگر  برنامه های  به قطع ديگر  ماليات  اوايل دهه 1980، ريگان در حين کاهش  مردم شده است. در 
پرداخت. ريگان همچنين در طول دوره رياست جمهوری خود در صدد کاهش نظارت دولت بر مصرف کنندگان، محل کار 
و محيط زيست بر آمد. در عين حال او از اين هراس داشت که اياالت متحده درآغاز جنگ ويتنام از قدرت نظامی خود 
 غفلت کرده بود و با اين دليل او با موفقيت باعث افزايش عظيم در بودجه دفاعی کشور در دوران رياست جمهوری

خود شد.
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ترکيبی از کاهش ماليات و افزايش بودجه نظامی بر کاهش کمتر در بودجه برنامه های داخلی او سرپوش گذاشت. در 
نتيجه، کسری بودجه فدرال حتی به بيش از آنچه که در طی رکود اقتصادی اوليل دهه 1980 بود، رسيد.

 کسری بودجه فدرال از 74.000 ميليون دالر در سال 1980 به 221.000 ميليون دالر در سال 1986 رسيد. و در 
سال 1987 به 150.000 ميليون دالر کاهش يافته و مجددأ شروع به افزايش نمود. برخی از اقتصاد دانان نگران 
اين بودند که بودجه هنگفت و کسب وام توسط دولت فدرال مجددأ باعث تورم خواهد شد ولی هيئت اندوخته فدرال 
در رابطه با کنترل افزايش قيمت ها هشيار ماند و به سرعت در هر موقعيتی که تهديدی را حس می کرد به افزايش 
نرخ بهره دست می زد. تحت رهبری پال ولکر) Paul Volcker(و جانشين او آلن گرين سپن) Alan Greenspan(، اين 
ارگان نقش حيانی را در اداره امور مالی و عبور و مرور اقتصادی به عهده گرفت و کنگره و رئيس جمهور را در هدايت 

اقتصاد کشور تحت الشعاع قرار داد.
بهبود اقتصادی که نخست در اوايل دهه 1980 آغاز شد بدون مشکل نبود. زارعين، بويژه دارندگان مزارع کوچک 
هنوز با مشکالت انبوهی برای گذران روزانه زندگی خود مواجه بودند و اين بويژه در سالهای 1986 و 1988 ، وقتی 
که ناحيه مرکزی کشور دستخوش قحطی شد و چند سال بعد مواجه با سيل های عظيمی گشت، محسوس بود. برخی 
از بانکها از ترکيبی ا ز کمبود پول و اعطای وام های نادرست، بويژه آنهايی که به انجمن های پس انداز و وام شهرت 
داشتند، و پس از آنکه نظارت بر آنها کاهش يافت، به تزلزل افتادند. ناچارأ دولت فدرا ل مجبور به بستن بسياری از 
اين موسسات مالی شد و در پايان به دارندگان حساب مقدار پس انداز آنها را، که به پرداخت هزينه گزافی از سوی 

ماليات دهندگان انجاميد، پرداخت نمود.
درطی رياست جمهوری ريگان و جانشين او، جرج بوش ) 1992 – 1989 (، رژيم ها ی کمونيستی جهان در شوروی و 
شرق اروپا سقوط کردند، و 1980 درکل رکود اقتصادی که کشور را در دهه 1970 در خود فرو برده بود، از بين برد. 
اياالت متحده ، 7 سال از ده سال دهه 1970 را با کسری بازرگانی سپری کرد و اين روند در طول دهه 1980نيز ادامه 
يافت. اقتصاد های سريع در حال رشد آسيا برای آمريکا بعنوان قدرت اقتصادی، مشکل ايجاد کردند؛ ژاپن، بويژه، با 
تاکيد بر طرحهای دراز مدت و همکاری نزديک درميان کمپانی ها، بانکها و دولت، بنظر می رسيد که نمونه ديگری را برای 

رشد اقتصادی يافته است.
در عين حال، در اياالت متحده، "هجوم برندگان به کمپانی ها" دست به خريد کمپانی هايی زدند که قيمت سهام آنها 
بسيار پايين بود و سپس دست به نوسازی آنها زدند و اين يا از طريق فروش بخشی از اين شرکت ها و يا با جدا ساختن 
آنها از يکديگرصورت گرفت. در برخی موارد، کمپانی ها ی مختلف در صدد خريد بورس خود و يا پرداخت هزينه اين 
هجوم برندگان ، متحمل وجوه سرسام آور شدند. منقدين نيز چنين جراياناتی را با ياس و نگرانی دنبال می کردندو 
اعتقاد داشتند که اين افراد کمپانی های خوب را نابود و باعث در بدری کارمندان، که برخی از آنها شغل و مرتبه خود 
را درحين اين دوباره سازی شرکت ها از دست داده بودند، می شوند. برخی ديگر استدالل می کردند که اين هجوم 
برندگان کمک شايانی به اقتصاد می کنند به اين علت که آنها کمپانی هايی را که ضعف مديريت داشتند خريده، آنها را 
کوچک ساخته و مجددأ آنها را د ر مسير منفعت دهی می اندازند، ويا با فروش آنها وجوه سرمايه گذاران را پس داده 
تا بتوانند از اين منفعت بدست آمده استفاده کرده و سرمايه گذاری های عاقالنه تری در کمپانی هايی که کارآرتر و 

سود ده تر هستند بنمايند.

دهه 1990 و ماورای آن
دهه 1990، رئيس جمهوری تازه ای بنام بيل کلينتون )2000 – 1993( را وارد عرصه سياست کرد. کلينتون که يک 
دمکرات ميانه رو و محتاط بود آوايی شبيه سياستمداران قبلی را داشت. کلينتون پس از شکست در وادار کردن 
کنگره جهت تصويب پيشنهاد بلند پروازانه خود برای پوشش بيمه بهداشتی، اعالم داشت که دوران "دولت بزرگ" به 
پايان رسيده است. او با همکاری کنگره در جهت تقويت نيروهای بازاری در برخی بخش ها برآمد و يکی از نتايج آن اين 

بود که بازار خدمات تلفن داخلی جهت رقابت باز شد.
او همچنين با اتقاق نظر با جمهوری خواهان در صدد کاهش منافع دريافت کنندگان هزينه بهزيستی بر آمد. با اين که 
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کلينتون مقدار کل نيروی کارمندان دولت را کاهش داد، ولی دولت هنوز نقش حياتی را در اقتصاد کشور بازی می کرد. 
اکثر ابتکارات اصلی نيوديل )New Deal( و تعداد زيادی از تدبيرات " جامعه بزرگ" پا برجا ماند. سيستم اندوخته 

فدرال به نظارت بر فعاليت اقتصادی کشور، با چشمی باز در رابطه با نشانه ای از تورم، ادامه داد.
اقتصاد با گذشت دهه 1990، روز بروز توفيق بيشتری يافت. با سقوط کمونيسم در اتحاد شوروی و شرق اروپا در 
اواخر دهه 1980، موقعيت های بازرگانی زيادی باز شد. تحوالت تکنولوژيکی، محصوالت پيچيده الکترونيکی را وارد 
بازار ساخت. اختراعات در زمينه ارتباطات و شبکه های کامپيوتری باعث ظهور صنعت عظيم نرم افزار و سخت افزار 
کامپيوتر شد و بسياری از صنايع را دگرگون ساخت. اقتصاد به سرعت رشد نموده و در آمد شرکت ها به سرعت 
افزايش يافت. منافع عظيم کمپانی های گونا گون، همراه باتورم پايين و سطح بيکاری پايين، باعث حرکت سريع بازار 
سهام شد؛ شاخص صنعتی داوجونز ) Dow Jones( ، که در سال های دهه 1970 حدود 1000 بود در سال 1999 به 

11 هزار رسيد که اين خود به ثروت بسياری نه همه ا ز آمريکائيان افزود.
اقتصاد ژاپن که اغلب نمونه ای برا ی آمريکائيان در دهه 1980 محسوب می شد، وارد رکود اقتصادی دراز مدتی شد  
اين رويداد باعث شد که بسياری از اقتصاد دانان به اين نتيجه برسند که روش انعطاف پذيرانه تر، کم طرح ريزی شده 

تر و بلند پروازانه تر آمريکا شايد در واقع استراتژی بهتری برای رشد اقتصادی در جو جهانی ونوين اين سالها باشد.
نيروی کار آمريکا نيز در طی 1990 تغييرات اساسی يافت. تعداد زارعين با ادامه روند پيشين خود به کاهش ادامه 
داد. بخش اندکی از کارمندان در صنايع مشغول بودند ولی سهم بسيار زيادتری در بخش های خدماتی، از فروشندگی 
گرفته تا برنامه ريزی مالی، بکار مشغول بودند. فوالد و کفش ديگر هسته اصلی کارخانجات آمريکا نبودند بلکه کامپيوتر 

و نرم افزاری که آنها را توليد می کردند بخش عمده را تشکيل می دادند.
بودجه فدرال ، پس از رکورد 290 ميليون دالر در سال 1992، به آهستگی با رشد اقتصادی که باعث افزايش ماليات 
گشته بود، کمتر شد. در سال 1998، دولت نخستين مازاد بودجه را در 30 سال اخير خود اعالم نمود. با اين حال 
قرض هنگفت  اساسأ به شکل وجوه تامين اجتماعی آتی که به نسل جنگ جهانی دوم وعده داده شده بود برجای ماند. 
اقتصاددانان با تعجب از رشد سريع اقتصادی وتورم پائين استدالل کردند که شايد اياالت متحده به "اقتصادی نوين" 

دست يافته که قادر به تحمل رشدی سريع تر از حد ممکن که تجربيات 40 ساله اخير حاکی از آن بوده ، می باشد.
نيز  کلينتون  بود.  آميخته  هم  در  جهانی  اقتصاد  با  تاريخ  در  موقعی  هر  از  بيش  آمريکا،  اقتصاد  نهايتأ، 
نفتا بازرگانی  نامه  عهد  داد.  ادامه  بازرگانی  موانع  بردن  بين  از  به  خود  از  پيش  زمامداران   همچون 

)North American Free Trade Agreement( مناسبات اقتصادی بين اياالت متحده، کانادا و مکزيک را بيش ازپيش 
مستحکم ساخت. آسيا، که بويژه در دهه 1980 گسترش عظيم اقتصادی يافته بود با اروپا بعنوان صادر کننده کاالهای 
تمام شده، پيوست و بازاری شد برای صادرات آمريکا. سيستم های ارتباطاتی جهانی فوق العاده پيچيده و پيشرفته، 

بازارهای مالی جهان را به شکلی که چند سال پيش از تصور به دور بود به هم مرتبط ساخت.
با اينکه بسياری از آمريکائيان معتقد ماندند که ترکيب اقتصاد جهانی به نفع تمامی کشور هاست، وابستگی متقابل در 
حال رشد، آشفتگی هايی را نيز حاصل شد. شاغلين در صنايع تکنولوژی پيشرفته که اياالت متحده در آن پيشی جسته 
بود نسبتأ در وضعيت خوبی قرار داشتند ولی رقابت از سوی کشورهای خارجی که عمومأ دستمزد نيروی کاردر آنها 
پايين تر بود باعث کاهش دستمزد ها در صنايع توليد صنعتی شد. از اين رو، وقتی که اقتصاد ژاپن و ديگر کشورهای 
صنعتی نوين در آسيا در اواخر دهه 1990 متزلزل شد، موج شوکه آميز آن در سراسر سيستم مالی جهان حس شد. 
سياست گذاران مالی آمريکا دريافتند که جهت تعيين روش و بنياد سياست اقتصادی داخلی، بيش از اين می بايست 

روی شرايط اقتصادی جهان حساب کنند.
مارس  ماه  از  اقتصاد   ،1999 سال  پايان  تا  رسانيد.  پايان  به  يافته  دوباره  اعتمادی  حس  با  را   1990 دهه  آمريکا 
1991مرتبأ رشد يافته بود و منجربه طوالنی ترين دوره رشد اقتصادی زمان صلح تاريخ آمريکا گشت. در سال 1999 
در صد بيکاری فقط 4.1 در صد نيروی کار آمريکا بود، که خود پايين ترين ميزان در 30 سال اخير محسوب می شد. 
قيمت مصرف کننده ، که در سال 1998 فقط 1.6 در صد افزايش يافته بود ) کمترين افزايش بجز يک سال از سال 
ولی دارند  قرار  راه  جلو  در  اکتبر(. مشکالت  ماه  تا  در صد   2.4  ( يافت  تسريع  در سال 1999  فقط حدی   ،)1964 
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اياالت متحده قرن بيستم را با تغييرات عظيمی که به همراه داشت بخوبی پشت سر گذاشت.
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بخش چهارم 

داد و ستد های کوچک و شرکت ها
آمريکائيان هميشه بر اين اعتقاد بوده اند که در سرزمين فرصت، جائيکه 
هر کس با فکر خوب، پشتکار و قاطعيت و تمايل به کوشش فراوان قادر 
به شروع يک داد وستد و توفيق يافتن در آن خواهد بود، زندگی می 
کنند. در عمل، اين ايمان به ماجراجويی به اشکال گوناگون، از شغل آزاد 

تا کمپانی های غول آسای جهانی ، خود را ظاهر ساخته است. 
در قرنهای 17 و 18 ميالدی، مردم پيشگامانی را که سختی های طاقت 
فرسا را تحمل کرده و در دل سرزمين وحش برای خود مسکن برپا می 
کارهای  و  کسب  که  وقتی   ،19 قرن  آمريکای  در  ستودند.  می  کردند، 
کشاورزی کوچک بسرعت در کليه مناطق کشور رشد نمود، زارعين برخی 
از آرمانهای تک گرايی اقتصادی را برخود گرفتند. ولی با رشد جمعيت 
کشور و اهميت اقتصادی روز افزون شهرها، رويای داشتن کار و کسبی 
رو تک  متخصصين  و  کاران  صنعت   ، مستقل  بازاريان  شامل  خود   از 

 نيز شد.
قرن بيستم، در ادامه روندی که در نيمه دوم قرن 19 آغاز شده بود، پيچيدگی فعاليت های اقتصادی عظيمی را به 
ارمغان آورد. در برخی از صنايع، داد وستد های کوچک در جمع آوری وجه کافی و عملکردن در مقياس عظيم که الزمه 
توليد موثر کليه کاالهای الزم و مورد نياز جامعه د رحال رشد جهانی می باشد با مشکالت فراوانی مواجه شدند . در اين 

جو، کمپانی های مدرن، که اغلب بيش از صدها و يا هزاران کارمند در آن مشغول بکار بودند، اهميتی ويژه يافتند.
امروزه، اقتصاد آمريکا شامل طيفی از داد وستد های گوناگون، از مالکيت تک نفره گرفته تا بزرگترين شهرت های گيتی 
می شود، در سال 1995 تعداد 16.4 ميليون داد وستد غير کشاورزی، تک مالکيتی، 1.6 ميليون دادوستد شراکتی و 

4.5 ميليون شرکت در آمريکا وجود داشت که مجموعأ 22.5 ميليون داد وستد مستقل را تشکيل می داد.
داد و ستد کوچک بسياری از تازه واردين به آمريکا هنوز برايشان تعجب آور است که حتی امروزه نيز اقتصاد آمريکا 
کمتر  در کشور  داد وستد های مستقل  تمامی  در صد  نمی شود. 99  اداره  عظيم  های  توسط شرکت  عنوان  به هيچ 
،) SBA( از500 نفر درآن اشتغال بکار دارند. اين داد وستد های کوچک، بر طبق اداره داد وستدهای کوچک آمريکا 
)Small Business Administration( 52 در صد کليه شاغلين کشور را شامل می شوند. قريب به 19.6 ميليون 
آمريکائی برای کمپانی هايی که کمتر از 20 کارمند دارد، کار می کنند ، 18.4 ميليون نفر برای شرکت هايی که بين 20 
تا 99 نفر کارمند و 14.6 ميليون برای موسساتی که بين 100 تا 499 کارمند دارند مشغول بکارند. 47.7 ميليون برای 

شرکت هايی که بين 500 يا بيشتر کارمند دارند کار می کنند.
داد و ستدهای کوچک منبع مداوم و پويا در اقتصاد آمريکا به حساب می آيند. آنها سه چهارم مشاغل جديد اقتصادکشور 
اين  گذاشتند.  جای  بر   1980 دهه  در  که  آنچه  از  بيشتر  سهمی  بوجودآوردند،   1995 و   1990 سالهای  بين   را 
داد و ستدها هم چنين گذرگاه ورودی به اقتصاد کشور، بويژه برای گروههای تازه محسوب می شوند. زنان در اين گونه 
داد و ستدها شرکت می کنند. بين سالهای 1987 و 1997 تعداد داد و ستدهايی که توسط زنان اداره می شد، به 89 
در صد، تقريبأ 8.1 ميليون، افزايش يافت و انتظارمی رود که تا سال 2000 تک مالکيتی توسط زنان به 35 در صد کل 
کسب و کارهای موجوددرکشور برسد. داد وستد های کوچک همچنين مايل به استخدام تعداد زيادتری از کارمندان 

مسن تر و افرادی که مايل به کار به شکل نيمه وقت هستند، می باشند.

برتری ويژه داد و ستد های کوچک در توانايی آنها به پاسخگويی سريع به شرايط متغيير اقتصادی است. آنها اغلب 
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مشتريان خود را بطور خصوصی شناخته و در صدد رفع نيازهای ويژه آنها هستند. داد و ستدهای کوچک  داد وستدهای 
منبع  تکنولوژی پيشرفته  و ديگر حوزه های  کاليفرنيا   )  Silicon Valley  ( ولی  کامپيوتری در سيليکان  آميز  مخاطره 
روی  بر  که  رونده"  "ور  يک  مثل  کامپيوتر  خبرگان صنعت  از  بسياری  می شوند.  محسوب  فنی  ابتکارات  و  اختراعات 
دستگاههای خود ساخته در گاراژ منزلشان کار می کند، شروع کردند و ديری نگذشت که تبديل به شرکت های قدرتمند 
و عظيمی گشتند. شرکت های کوچک که بiسرعت بازيگران اصلی در عرصه اقتصاد ملی و بين المللی شدند شامل 
 ،)Federal Express(خدمات تحويل کاالی فدرال اکسپرس ، )Microsoft( شرکت نرم افزار کامپيوتر مايکروسافت
و بستنی  آمريکا آن الين)America Online(؛  کامپيوتری  )Nike(؛ شرکت شبکه های  نايکی  البسه ورزشی  سازنده 

فروشی بن اند جري)Ben & Jerry( می باشند.
البته برخی از اين شرکت های کوچک نيز سقوط کردند. ولی در اياالت متحده، سقوط در کار داد و ستد، آن بد نامی را که 
در برخی کشورهای ديگر به همراه دارد را با خود حمل نمی کند. شکست، اغلب يک تجربه آموزنده برای فردی که داد 
وستد را آغاز کرده بود محسوب شده و امکان موفقيت در کوشش های بعدی را با خود دارد. اقتصاد دانان می گويند 

که شکست ها نشان دهنده ، بکارگيری نيروهای بازار جهت تحصيل کار آيی بيشتر است.
اهميت وااليی را که مردم برای داد وستد های کوچک قائل هستند باعث اعمال نفوذ عظيمی جهت حمايت از داد وستد 
های کوچک در کنگره آمريکا و مجالس قانون گذاری ايالتی شده است. کمپانی های کوچک از بسياری از نظارت ها و 
قوانين فدرال، همچون مقررات ايمنی و بهداشت، معذور هستند. کنگره همچنين در سال 1953 اداره امور داد وستد 
های کوچک)SBA( را جهت ارائه راهنمايی ها و تخصص الزمه و همچنين کمک مالی ) 35 در صد اعطای مالی دولت جهت 
معاهده های گوناگون به دادو ستد های کوچک تخصص دارد( به اشخاصی که مايل به تشکليل و اداره داد وستدهای 
کوچک هستند، تاسيس نمود. اين سازمان در يک سال، بطور متوسط قريب به ده هزار ميليون دالر به صورت وام به 
داد وستد های کوچک، که معموأل صرف سرمايه اوليه يا خريد ساختمان، دستگاهها و امورات شبيه به اين می شود، اعطا 
می کند. کمپانی های سرمايه گزاری بر روی داد وستد های کوچک با حمايت )SBA(، دو هزار ميليون دالر ديگر نيز به 

عنوان سرمايه در اين رابطه اختصاص می دهند.
SBA بدنبال برنامه های حمايتی اقليت ها، بويژه آفريقائی ها، آسيا ئی ها و آمريکائی های مکزيکی االصل می باشد. 
برای آميز مشترک  مخاطره  داد وستدهای  امکانات  و  بازارها  ای جسورانه جهت شناسايی  برنامه  ارگان همچنين   اين 

داد و ستد های کوچکی که امکانات صادراتی دارند براه انداخته است. اين موسسه برنامه ای را حمايت می کند که 
بر طبق آن سرپرستان باز نشسته اين داد وستدها کمک مديريت به داد و ستدهای نوين و تازه کار ارائه می دهند. 
SBA با همکاری آژانس های مستقل ايالتی و دانشگاهها همچنين حدود 900 مرکز توسعه داد و ستد کوچک که کمکهای 

مديريت و فنی ارائه می دهند را سرپرستی می کند.
داد  و  اجاره دهندگان  ها،  خانه  به صاحب  کم  بهره  با  های  وام  دالر  ميليون  از 26 هزار  بيش  کنون  تا   SBA بعالوه، 

وستدهای گوناگونی که به جهت سيل، گردباد، طوفان و ديگر بالهای طبيعی متقبل خسارات شده اند، پرداخته است.

ساختمان بندی داد و ستد کوچک
مالکيت انحصاری بيشتر داد وستد ها به شکل مالکيت انحصاری هستند بدين معنا که مالکيت اين داد وستدها زير نظر 
يک شخص بوده و توسط همان شخص نيز اداره می شود. در چنين مالکيتی، مالک مسئول کامل موفقيت و يا شکست 
يک داد و ستد محسوب می شود. اين شخص تمام سود را جمع آوری مي کند، ولی اگر داد وستد پول از دست دهد و 
داد وستد قادر به جبران اين پول نباشد، مالک مسئول پرداخت صورت حساب هاست حتی اگر مجبور شود از دارايی 

شخصی خود آنها را بپردازد.
مالکيت انحصاری، فوايد معينی در مقايسه با انواع ديگر سازمان بندی داد وستد دارد.

اين نوع مالکيت مناسب خلق و خوی افرادی هستند که مايل به بکار بردن قوه ابتکار خود بوده وتمايل دارند که رئيس 
خود باشند. اين داد و ستد ها انعطاف پذير هستند چون مالکين بدون مشورت با ديگران قادرند به سرعت تصميم الزم 
را بگيرند. بر طبق قانون، مالکين نسبت به شرکت های بزرگ ديگر مقدار کمتری ماليات می پردازند. و مشتريان اغلب 
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جذب اين گونه مالکيت های انحصاری می شوند چون اعتقاد دارند که يک فرد که مسئول همه چيز است به احتمال 
زياد کارخوبی را نيزارائه می دهد.

اين فرم سازمان دهی داد وستد مضراتی را نيز به همراه دارد. مالکيت انحصاری قانونأ با مرگ مالک از بين رفته و يا 
ناتوان و شکسته می شود، گرچه شخص ديگری ممکن است آنرا به ارث برده و کار داد وستد نيزادامه يابد. همچنين، 
از آن جائی که مالکيت انحصاری عمومأ بسته به مقدارپولی دارد که مالکين آن قادر به ذخيره و قرض گرفتن دارند، 

عمومأ فاقد منابع کافی جهت تبديل يافتن به داد ستد های عظيم الجثه می باشند.
داد وستد شراکتی يک طريقه شروع يا بسط يک داد وستد همانا تشکيل شراکت با دو نفر يا بيشتر است. شراکت 
طرفين را قادر می سازد تا توانايی ها و استعداد های خود را جمع کنند؛ يکی از شرکا ممکن است در امر توليد ماهر 
اعمال ها  بر شرکت  که دولت  بيشتر شرايط گزارش دهی  از  بازاريابي. شراکت  امر  در  حاليکه طرف ديگر   باشد در 

می کند مبرا بوده و در مقايسه با شرکت های بزرگتر ، ماليات کمتری به آنها تعلق می گيرد. شرکا برحسب سهم شخصی 
خود از د رآمد اين شرکت ماليات می پردازند ولی خود شرکت ويا داد وستد شان ماليات نمی پردازد.

اياالت حقوق و وظايف شراکت را نظارت می کنند. شرکا معموأل قرار دادهای قانونی را به امضا می رسانند که در آن 
باشد که کسانی  داشته  "شرکای ساکت"  از شرکا درج شده است. معاهده های شراکتی ممکن است  وظايف هر يک 

هستند که در داد وستد سرمايه گزاری می کنند ولی در امور مديريت سهمی ندارند.
يکی از عيوب شراکت در آن است که هر عضو مسئول تمامی قرض ها و وام های اين شراکت می باشد و عمل کرد هر 
شريکی قانونأ تمامی شرکا را مقيد می سازد. اگر يکی از شرکا پولی را از داد وستد حيف و ميل کند، ديگران در پرداخت 

آن بدهی شريک هستند. عيب اصلی ديگر وقتی ناشی می شود که شرکا اختالف نظرات جدی و مداوم داشته باشند.
حق امتياز و فروشگاههای زنجيره ای داد وستد های کوچک موفق گاهی اوقات از طريق عمل کردی که به آن "پروانه 
امتياز " گفته می شود، رشد می کنند. در يک معامله کسب حق امتياز نوعی ، يک کمپانی موفق، يک فرد و يا يک گروه 
کوچکی از افراد را اجازه می دهد تا از نام و يا محصوالت آن شرکت در عوض پرداخت درصدی از فروش، استفاده و 
بهره برداری کنند. کمپانی اصلی ، شهرت و تخصص بازاريابی خود را ارائه می دهد ولی شخصی که امتياز به نام او ) يا 
آنها ( صادر شده است اداره فروشگاههای گوناگون را داشته و بيشتر مسئوليت های مالی و ريسک های مربوط به بسط 

آنها را به عهده می گيرد.
با وجود اينکه داشتن حق امتياز هزينه ای بس زيادتر از شروع يک داد وستد از صفر رابا خود دارد، اين گونه داد 
وستدها هزينه ای کمتر در جهت راه انداختن داد وستد داشته و امکان شکست آنها کمتر است. اين تا حدی بدين 
خاطر است که اين فروشگاهها حق امتيازی از اقتصادهای مقياسی در بازاريابی، توزيع و آموزش کارمندان بهره جويی 

می کنند.
تخمين  برطبق  ندارد.  آن  قلمرو  از  واقعی  ای  ايده  هيچکس  که  است  وسيع  و  پيچيده  آنچنان  امتياز  حق  داشتن 
 SBA، اياالت متحده در سال 1992 قريب به 535 هزار تشکيالت تحت حق امتياز را که شامل بنگاه های اتومبيل،

پمپ بنزين ها ، رستوران ها ، شرکت های معامالت امالک، هتل ها، متل ها و فروشگاههای خشک شويی می شد، را 
دارا بود. اين مقدار، 35 در صد بيشتر از سال 1970 است. افزايش فروش توسط اين تشکيالت، بين سالهای 1975 
 تا 1990 به سرعت فروش فروشگاههای با غير حقوق امتياز را پشت سر گذاشته و کمپانی های با حق امتياز انتظار

می رود که تا سال 2000، 40 در صد فروش خرده فروشان را به حساب آيند. 
اکتساب حق امتياز احتماأل در دهه 1990 کاهش يافت، و با وجود اقتصاد قوی، بسياری از امکانات داد وستدی ديگری 
در مقايسه با چنين داد وستد هايی بوجود آمد. برخی از اين فروشگاههای تحت حق امتياز بدنبال تحکيم، ادغام و نيز 
خريد واحد های ديگر همان داد وستد رفته تا شبکه های بزرگتری را از خود بوجود آورند. زنجيره های تحت مالکيت 
کمپانی همچون سيرز روباک )Sears Roebuck & Co( نيز رقابت شديدی را بوجود آوردند. اين زنجيره ها با خريد 
مقادير عظيم و فروش در حجم های هنگفت و با تاکيد بر سلف سرويس، اغلب قادر به مطالبه هزينه کمتری در مقايسه 
ارائه قيمت های با   )Safeway ای چون سيف وي)  زنجيره  مارکتهای  مثال، سوپر  برای   با تشکيالت کوچکتر هستند. 

پائين تر برای جذب مشتری، بسياری از خوار بار فروشی های کوچکتر مستقل را از کار بر کنار کرد. 
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معهذا، برخی از اين تشکيالت تحت حق امتياز به کار خود ادامه می دهند. برخی از مالکين دست به دست يکديگر داده 
تا تشکيل زنجيره های بزرگتر از درون خود تشکيل دهند. اين زنجيره ها، اغلب به بازارهای مشخص ميرسند. 

شرکت ها
با وجود اينکه کمپانی های کوچک و متوسط فراوانی وجود دارد، با اين حال شرکت های بزرگ نقش بر قرار اقتصاد 
آمريکا را ايفا می کنند. علل چندانی برای اين امر وجود دارد که در ذيل تشريح آن آمده است . کمپانيهای بزرگ قادر 
به عرضه کاال و خدمات به تعداد زيادتری از جمعيت هستند و اغلب کارآتر از شرکت های کوچک هستند. بعالوه، آنها 
اغلب به علت حجم زياد و هزينه کمتر برای هر واحد کاالی فروشی، قادر به فروش کاال هايشان با قيمت هاي پايـين تر 
هستند. اين شرکت ها به علت آنکه بسياری از مصرف کنندگان جذب نام تجارتی مخصوص آنها می شوند، به اين خاطر 

که سطح مناسبی از کميت در آنها تضمين می شود، برتری محسوسی را در بازار دارند.
داد وستد های بزرگ بعلت دارا بودن منابع مالی بيشتر جهت توسعه و تحقيقات کاالهای نوين به بازار، در کل اقتصاد 
از اهميت ويژه ای برخوردار هستند. اين داد وستدها عمومأ موقعيت های شغلی گوناگونی را با ثبات شغلی بيشتر، 

دستمزدهای باالتر و منافع بازنشستگی و بيمه بهداشتی شايسته تری ارائه می دهند.
معهذا، آمريکائيان کمپانی های بزرگ را با دودلی مخصوصی نظر انداخته اند به اين علت که گرچه سهم آنها در سالمت 
داد  که  مند می شوند  ها چندان قدرت  کمپانی  اين  که  آنجاست  در  نگرانی  ولی  است  اهميت  حائز  اقتصادی کشور 
وستدهای کوچک و تازه را رانده و مصرف کنندگان را با انتخاب های کمی روبرو می سازند. کمپانی های بزرگ در مواقع 
گوناگون نشان داده اند که در هماهنگ شدن با اوضاع اقتصادی در حال تغيير، کمتر انعطاف پذير هستند. در دهه 
1970، برای مثال، کارخانجات اتومبيل سازی آمريکا در پاسخ اين حقيقت که قيمت های در حال افزايش بنزين نياز 
به توليد اتومبيل هايی با سوخت کمتر و کوچکتر را ايجاب ميکند، بسيار کندعمل کردند. در نتيجه، قسمت عمده ای از 

بازار را به اتومبيل سازان خارجی ، اساسأ ژاپن، از دست دادند.
در اياالت متحده، بيشتر داد وستد های بزرگ بشکل شرکت ها اداره می شوند. شرکت، فرم قانونی سازمانی تجارتی 
قلمداد می شود. فرد  عنوان يک  به  قانون  نظر  از  و  داده می شود  امتياز  آن  به  اياالت  از 50  يکی  توسط  که   است 
شرکت ها می توانند صاحب امالک بوده اقامه دعوا کرده و يا توسط دادگاه عليه آنها اقامه دعوا شده و حتی قادر به 
بستن قرار داد هستند. از آنجائي که يک شرکت بخودی خود پايگاهی قانونی دارد، صاحبان آن تا حدی از مسئوليت 
اعمال آن شرکت مبرا هستند. مالکين يک شرکت همچنين تعهد مالی محدودی دارند؛ برای مثال،اين افراد مسئول 
قرض های شرکت نيستند. اگر سهام داری مبلغ 100 دالر در ازای ده بورس سهام شرکت پرداخت کرده و آن شرکت 
ور شکسته شود، آن سهام دار فقط سرمايه 100 دالری خود را از دست می دهد و همين وبس. از آنجائي که بورس 
شرکت ها قابل انتقال است، يک شرکت با مرگ و يا عدم تمايل يک مالک معين صدمه نمی بيند. مالک قادر به فروش 

سهام خود در هر موقع و يا بر جا گزاردن آن می باشد.
شرکت عيوبی را نيز به همراه دارد. شرکت ها، به عنوان موجوديت های قانونی مجزا می بايست ماليات بپردازند. سود 
سهامی را که آنها به سهام داران می پردازند، برخالف بهره اوراق قرضه، هزينه داد وستدی که قابل کسر از ماليات 
آنها  از  بر حساب آن سود سهام  توزيع می کند، سهام داران  را  اين سود سهام  باشد، نيست. وقتي که يک شرکت 
ماليات گرفته می شود. )از آنجائي که کمپانی قبأل مالياتهای الزمه را بر در آمد خود پرداخته، منقدين اظهار می دارند 
 که بستن ماليات به سود سهامی که به سهام داران توزيع می شود به معنای "ماليات دوگانه يا دو برابر" سود شرکت ها

محسوب می شود.(
بسياری از شرکت های بزرگ تعداد زيادی مالک و يا سهام دار دارند. يک کمپانی مهم ممکن است توسط بيش از يک 
ميليون نفر، که بيشتر آنها هر يک شايد کمتر از 100 سهم آنرا داشته باشند ،تحت مالکيت باشد. اين مالکيت گسترده 
به بسياری از آمريکائيان، دسترسی مستقيم به مالکيت در برخی از بزرگترين کمپانی های کشور را داده است. تا اواسط 
دهه 1990، بيشتر از 40 در صد خانواده های آمريکائی صاحب بورس سهام ، چه مستقيم و چه ازطريق شرکت سرمايه 

گذاری و يا واسطه های گوناگون ، بودند.
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ولی مالکيت گسترده همچنين دال بر جدايی مالکيت و کنترل است. از آنجائي که سهام داران عمومأ قادر به دانستن 
و اداره جزئيات کامل يک داد وستد نيستند، سهام داران يک هيئت امنا را انتخاب کرده تا خط مشی های شرکت را 
طرح ريزی کنند. نوعأ، حتی اعضای هيئت امنای يک شرکت و مديران آن کمتر از 5 در صد سهام عادی شرکت را دارا 
می باشند گرچه برخی ممکن است بسيار بيشتر از آن را نيز دارا باشند. افراد، بانکها و يا حساب های بازنشستگی 
 اغلب مالکيت بخشی از سهام شرکت ها را دارا هستند ولی اين مالکيت فقط بخشی از کل سهام شرکت راتشکيل

می دهند. معموأل، فقط اقليت اعضای هيئت، مديران عامل شرکت محسوب می شوند. بعضی از روسا توسط کمپانی 
نامزد می شوند تا شهرت و اعتبار الزمه را به کمپانی آورده وبرخی ديگر جهت تخصص ويژه ای که دارند نامزدشده و 
 گروهی نيز ميتواند نمايندگان موسسات مالی باشند. غير عادی نيست که يک شخص همزمان در سمت های گوناگون در

کمپانی های مختلف خدمت کند.
هئيت مديره تصميمات مديريت روزمره کمپانی را در دسترس مدير عامل)Chief Executive Officer (، که ممکن 
است مدير هئيت امنا و يا پرزيدنت کمپانی نيز باشد، قرار می دهد. او سرپرستی مديران اجرايی ديگر را نيز به عهده 
دارد. اين مديران شامل تعدادی از معاونين پرزيدنت که بخش های مختلف کمپانی را سرپرستی می کنند، مديرامور 
مالی ، مدير امور عملياتی و مدير امور اطالعاتی ) Chief Information Officer(می شود. CIO پس از آنکه تکنولوژی 
روی به  گرفت،  عهده  به   1990 دهه  اواخر  در  را  آمريکائی  دادوستدهای  روزانه  امور  از  اصلی  قسمتی   پيشرفته 

صحنه آمد.
تا وقتي که مدير عامل، اعتماد هيئت مديران شرکت را به همراه دارد، معموال آزادی زيادی در اداره شرکت خواهد 
، باهماهنگی و پشتيبانی نامزدهای مخالف سرپرستی، قادر به اعمال  داشت. ولی گاهی اوقات، افراد و سهام داران 

قدرت جهت تغيير مديريت شرکت هستند.
مديران  انتخاب  در  داران  سهام  بيشتر  جويند.  می  شرکت  داران  سهام  ساليانه  های  مجمع  در  اندکی  تعداد  معموال 
سالهای  در  دهند.  می  رای  انتخاباتی  های  فرم  کردن  پست  معنای  به  "وکالت"  طريق  از  مهم  مشی  خط  پيشنهادات  و 
اخير، برخی از مجمع های ساليانه شرکت ها شاهد شرکت جستن سهام داران بيشتری شايد چند صد نفربوده است. 
کميسيون بورس و اوراق بهادار اياالت متحده )SEC ( کمپانی ها را ملزم می سازد تا به گروهها دسترسی به آدرس 

پستی سهام داران را فراهم سازد تا از ديدگاههای آنها با خبر شوند.

چگونه شرکت ها سرمايه خود را فراهم می کنند
شرکت های بزرگ بدون توانايی در يافتن طرق ابتکاری جهت جمع آوری سرمايه از برای بسط شرکت قادر به رشد 
و دستيابی به اندازه های کنونی خود نمی بودند. شرکت ها از 5 روش اصلی برای بدست آوردن چنين سرمايه ای 

استفاده می کنند.

توزيع اوراق قرضه:
برگ قرضه يک تعهد است که ضمانت می کند که مقدار وجه معينی را در تاريخ و يا تاريخ های معينی در آينده پس 
خواهد داد. در اين حين، دارندگان اين برگ د رتاريخ های معين، پرداخت های با بهره را با نرخ ثابت دريافت می کنند. 

افراد قادرند که اين اوراق را قبل ازموعد مقرر به هرکس که مايلند بفروشند.

شرکت ها با توزيع اوراق قرضه، منفعت کسب می کنند چون نرخ بهره هايی را که آنها بايد به سرمايه گذاران بپردازند 
معموأل کمتر از نرخ انواع ديگر وام هاست و همچنين بهره پرداختی بر اوراق قرضه هزينه قابل کسراز ماليات محسوب 
می شود. با اين حال، شرکت ها حتی وقتی هيچ گونه سودی نمی دهند نيز بايد مقدار بهره قراردادی خود را بپردازند. 
اگر سرمايه گزاران به توانايی يک شرکت جهت تحويل وظايف پرداختی خود شک و ترديد کنند، می توانند يا از خريد 
اوراق قرضه اين شرکت ها خود داری کرده و يا تقاضای نرخ بهره بيشتری که تعادل ريسک اضافی آنها را می کند، 

بنمايند. به همين علت، شرکت های کوچک تر بندرت قادر به توزيع اوراق جهت تحصيل سرمايه می باشند.
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توزيع سهام ممتاز:
يک شرکت می تواند جهت تحصيل سرمايه الزم به توزيع سهام "ممتاز" بپردازد. خريداران چنين سهامی در موقعی که 
کمپانی با مشکل مالی مواجه شود، ارجهيت خاصی را دارا می باشند. اگر منفعت محدود باشد، دارندگان اين سهام سود 
سهام خود را پس از آنکه دارندگان اوراق قرضه مبلغ قراردادی با بهره تضمينی خود را دريافت کردند ولی پيش از 

آنکه هيچ سود سهام عادی توزيع شود، دريافت خواهند کرد.

فروش سهام عادی:
اگر يک کمپانی در وضعيت مالی خوبی قرار داشته باشد، با توزيع سهام عادی قادر به تحصيل سرمايه الزم می باشد. 
عمدتأ، بانک های سرمايه گذار با موافقت به خريد هر سهم تازه توزيع شده به قيمت ثابت در صورتي که عام از خريد 

اين سهام با يک قيمت حداقل مشخص ممانعت ورزد، به کمپانی ها جهت توزيع اين سهام کمک می کنند.
گرچه سهام داران سهم عادی حق کافی جهت انتخاب هئيت امنای شرکت دارند، با اين حال حق آنها در موقع پخش سود 

سهام پس از دارندگان اوراق قرضه و دارندگان سهام ممتاز قرار دارد.
سرمايه گزاران به دو شکل جذب سهام می شوند. برخی از شرکت ها با ارائه يک در آمد ثابت به سرمايه گزاران، سود 
سهام بزرگی را می پردازند، ولی بقيه با پرداخت سود سهام ناچيز ويا عدم پرداخت آن، در عوض با بهبود سود دهی 
کمپانی و از اين رو، بهبود ارزش خود سهام، اميد به جلب سهام داران دارند. بطور کل، ارزش سهام با توقع سرمايه 
 گزاران به افزايش در آمد کمپانی افزايش می يابد. شرکت هايی که قيمت سهام آنها به طرز چشم گيری افزايش

می يابد اغلب سهام را "تقسيم کرده" و به هر سهام دار، بطور مثال، به ازای هر سهم، دو سهم اهدا می کنند. اين 
عمل به هيچ وجه باعث افزايش سرمايه شرکت نمی شود ولی فروش سهام را در بازار آزاد برای سهام داران سهل تر 
خواهد ساخت. در يک تقسيم 2 به 1، برای مثال، قيمت سهم اساسأ نصف شده و باعث جلب سرمايه گزاران بيشتری 

می شود.

قرض:
شرکت ها همچنين قادرند با دريافت وام از بانکها و موسسات ديگر، سرمايه کوتاه مدت که معموأل جهت تامين هزينه 

موجودی شرکت بکار می رود حاصل کنند.

استفاده از سود:
کمپانی ها همچنين قادرند با نگهداری در آمدشان، بودجه الزم جهت عمليات خود را تامين کنند. استراتژيهای الزم جهت 
اين عمل متفاوت است. برخی از شرکت ها، بويژه شرکت های برق، گاز و ديگر شرکت های خدمات رفاهی بيشتر منفعت 
خود را بشکل سود سهام به سهام داران خود می پردازند. برخی ديگر، بطور مثال، 50 در صد در آمد را به شکل سود 
سهام بين سهام داران توزيع کرده و مابقی را صرف عمليات و توسعه شرکت می نمايند. اغلب شرکت های کوچکتر 
ترجيح می دهند بيشتر و يا تمامی در آمدخالص خود را در راه تحقيقات و بسط سرمايه گزاری کرده، به اين اميد که با 

رشد سريع ارزش سهام آنها، به سرمايه گزاران منفعتی بيشتر برسد.

حق انحصارطلبی، ادغام و سازمان دهی مجدد
دفعات به  آمريکائيان  ولی  است.  بوده  آمريکا  وستدهای  داد  از  بسياری  موفق  رشد  کليد  روشنی  به  شرکت   فرم 

شرکت های بزرگ را با شک و دودلی نظاره کرده و مديران اين شرکت ها خودشان در مورد ارزش اين عظمت به شک 
افتاده اند.

در اواخر قرن 19، برخی از آمريکائيان از اين دلهره داشتند که شرکتهای بزرگ کم کم قادر به جمع آوری سرمايه های 
هنگفت برای جذب شرکت های کوچکتر بوده و يا از طريق ادغام و يا تبانی با شرکت های ديگر رقابت را خفه مي کنند. 
در هر مورد، منقدين اعتقاد داشتند که داشتن حق انحصاری مصرف کنندگان را وادار به پرداخت قيمت های باالتر 
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کرده وآنها را از داشتن حق انتخاب محروم می سازد. اين موارد منجر به وضع دو قانون اصلی که هدفش جلوگيری از 
حق انحصارطلبی بود، شد: اليحه آنتی تراست شرمن )Sherman( در سال 1890 و اليحه آنتی تراست کليتون در سال 
1914. دولت به استفاده از اين قوانين جهت محدود ساختن انحصارطلبی ها در سرتا سر قرن بيستم ادامه داد. در 
سال 1984، " تراست شکن های " دولت قادر به درهم شکستن انحصار خدمات تلفنی شرکت تلگراف و تلفن آمريکا 
)AT&T( گشت. در اواخر دهه 1990، وزارت دادگستری در صدد کاهش سلطه کمپانی مايکروسافت بر بازار پر رونق 
نرم افزار کامپيوتر بر آمد. اين کمپانی در عرض چند سال به کمپانی عظيم الجثه با دارايی قريب به 22.357 ميليون 

دالر تبديل شد.
مقامات آنتی تراست دولت درکل وقتی مشاهده کنند که يک کمپانی کنترل 30 در صد بازار را از برای يک محصول و يا 
سرويس معينی قبضه کرده، آنرا تهديد انحصار گونه می دانند. ولی اين فقط يک قاعده انگشت است. مقدر زيادی نيز 
بستگی به اندازه رقبا در بازار دارد. يک کمپانی ممکن است قدرت انحصارطلبی در بازار نداشته باشدبا اينکه بيش 
از 30 در صد بازار را برای يک محصول در اختيار داشته باشد به شرط آنکه ديگر کمپانی های مربوط نيز سهم بازاری 

متعادلی را دارا باشند.
در حالي که قوانين آنتی تراست باعث افزايش رقابت در بازار شد، از بزرگتر شدن کمپانی های آمريکا جلوگيری نکرد. 
هفت کمپانی غول آسا هر يک در سال 1999، دارايی بيش از 300 هزار ميليون دالر را دارا بودند که بزرگترين 
کمپانی های عصر پيش از خود را کوچک جلوه می دادند. برخی از منقدين در باره کنترل در حال رشد صنايع اساسی 
توسط برخی از شرکت های بزرگ اظهار نگرانی کرده اند به اين شکل که صنايعی چون اتومبيل سازی و توليد فوالد عمأل 
توسط چند شرکت بزرگ کنترل می شوند. برخی ديگر بر اين اعتقادند که بسياری از اين شرکت های اصلی عليرغم 
اندازه شان به علت مواجه بودن با رقابت جهانی قادر به استفاده از قدرت بيش از اندازه خود نيستند. به عالوه، مصرف 
کنندگان يا کارخانجات با تعويض محصوالت جايگزين اغلب قادر به ممانعت از تشکيل چنين انحصارطلبی ها می باشند؛ 

برای مثال، آلومينيوم، شيشه، پالستيک و يا بتون تمامأ می تواند جايگزين فوالد شود.
با يکديگر متفاوت است. در اواخر دهه 1960 و اوايل دهه  نگرش رهبران شرکت ها در رابطه به جثه شرکت ها 
اينکه  تا حدی به علت  نامربوط، الاقل  با اتخاذ و بکارگيری داد وستدهای  بلند پرواز  1970، بسياری از کمپانی های 
قوانين آنتی تراست جلوی ادغام شرکت ها را که در يک زمينه فعاليت می کردند، می گرفت، در صد تنوع داد وستد 
خود بر آمدند. غول های داد وستد شکلی از داد وستد که شامل يک کمپانی اصلی و شرکت های تابع که در زمينه 
های گوناگون فعاليت می کنند،می شود، مثال استخراج نفت و فيلم سازی اساسأ با ثبات تر به نظر می رسيدند. اگر 
 تقاضا جهت يک محصول کاهش می يافت، الاقل از لحاظ تئوری، شاخه ديگر داد وستد همان کمپانی، توازن الزم را

ايجاد می کرد.
ولی اين منفعت گاهی اوقات با مشکل اداره کردن فعاليت ها و محصوالت گوناگون در عوض اداره توليد يک خط محصول 
مشخص، مواجه می شد. برخی از مديران اين داد وستد ها که ادغام های دهه 1960 و 1970 را طراحی کرده بودند، 
اغلب خود را ناتوان در اداره چنين شرکت ها وتوابع کوچک تر می يافتند. دربرخی موارد، آنها بخش های کوچک تر و 

ضعيف تر را منحل کردند.
دهه های 1980 و 1990 ،وقتي که شرکتها تصميم به جای گيری خود در مقابله بااوضاع اقتصادی در حال تغيير گرفتند، 
موج جديدی از ادغام های دوستانه و تصاحبات "دشمنانه" در بسياری از صنايع را شاهد بود،. برای مثال، ادغام هايی 
در صنايع نفت، خرده فروشی و راه آهن که همگی دستخوش تغييرات اساسی می شدند صورت گرفت. برخی از خطوط 
هوايی پس از عدم نظارت دولت در سال 1978 که باعث آزادی رقابت در اين بازار شد، سعی در ادغام در يکديگر 

گرفتند. عدم نظارت و تغييرات چشمگير تکنولوژيکی باعث يک سری ادغامات در صنايع ارتباطاتی نيز شد. 
چندين شرکت که خدمات تلفن محلی را ارائه می دادند پس از آنکه دولت اجازه رقابت بيشتر در بازار آنها را داد در 
 ،SBC را جذب کرد. کمپانی ارتباطاتی )Nynex( ناينکس ،)Bell Atlantic( صدد ادغام بر آمدند؛ در شرق، بل آتالنتيک
شرکت تابع خود ساتوسترن بل ) Southwestern Bell( را با پاسفيک تليسز)Pacific Telesis( در غرب ادغام کرده 
وبعد با ساترن نيوانگلند گروپ تله کا ميونيکيشن )Southern New England Group Telecommunication( و 
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سپس در صد بر آمد تا آمرتيک )Ameritech( در ميانه غربی را به خود اضافه کند. در عين حال شرکت های ارتباطاتی 
راه دور MCI Communication و ورلد کام )WorldCom( ادغام شدندو کمپانی ارتباطاتی AT&T با اتخاذ دوغول 
شد،  داخلی  تلفن  بازار  وارد   )MediaOne( وان  مديا  و   )  Tele-Communication( کامينيوکيشن  تله   : تلويزيونی 
تصاحباتی که دسترسی خطوط کيبل )Cable( قريب به 60 درصد خانه های آمريکا را فراهم می ساخت، به شرکت 

AT&T تسلط کامل و مستحکم در بازار کيبل تلويزيون و خط ارتباطاتی اينترنت با سرعت زياد را داد.

همچنين در اواخر دهه 1990، ترولرزگروپ )Travelers Group ( با شرکت سيتی کورپ )Citicorp ( ادغام گشت 
وولوو بی  ای  اتومبيل  کمپانی  فورد  اتومبيل  کمپانی  آمد  بوجود  جهان  مالی  کمپانی خدمات  بزرگترين  ترتيب  بدين   و 

آمريکائئ توسط ژاپنی ها در دهه 1980،  ازخريد کمپانی های  بدنبال موجی  نمود.  را خريداری  )AB Volvo( سوئد 
شرکت های آلمانی و انگليسی در دهه 1990 کانون توجه شدند و شرکت کرايسلر )Chrysler( با کمپانی آلمانی دايملر 
بنز ای جی )Daimler - Benz AG( ادغام شد و دويچه بانک ای جي )Deutsche Bank AG( با نکرزتراست را صاحب 
شد. کمپانی های اکسان )Exxon( و موبيل )Mobil( يکی از شگفت انگيزترين ادغام های تاريخ داد وستد آمريکا را 
رقم زدند و بدين ترتيب بيش از نيمی از امپراطوری عظيم الجثه شرکت استاندارد اويل جان دی راکفلر که در سال 
1911 توسط وزارت دادگستری خرد شده و تقسيم شده بود مجددا بيکديگر وصل شد. ادغام 81.380 ميليون دالری 
بازرگانی فدرال  اين حال کميسيون  با  ولی  ايجاد کرد  تراست  آنتی  مقامات  ميان  را در  نگرانی هايی  اين دو شرکت 

)Federal Trade Commission( به اتفاق آرا اين ادغام را تصويب نمود.
اين کميسيون ،اکسان و موبيل را ملزم ساخت تا موافقت به فروش يا جداسازی معاهده های عرضه سوخت به 2143 
در  پااليشگاه  يک  همچنين  و  نمايد  تکزاس  و  کاليفرنيا  آتالنتيک،  ميد  اياالت  و  شرق  شمال  سراسر  در  بنزين  پمپ 
کاليفرنيا، ترمينال های نفتی، لوله های نفتی و ديگر دارايی های خود را تحويل دهد. اين يکی از بزرگترين خواسته 
هايی بود که آژانس های آنتی تراست از يک کمپانی و ادغام های آن مطالبه کرده بودند. رئيس FTC رابرت پيتوفسکی 
باعث روشن شدن "زنگ  )Pitofsky( اخطار داد که هر ادغام ديگر در صنايع نفت با چنين "دسترسی به کل کشور" 
خطرهای آنتی تراست" خواهد شد. کارمندان FTC فورأ پيشنهاد کردند که اين آژانس پيشنهاد خريد کمپانی آتالنتيک 

ريچ فيلد )Richfield( توسط بی پی آموکوپی ا ل سی )BP Amoco PLC( را مورد رسيدگی مجدد قرار دهد. 
برخی از کمپانی ها، در عوض ادغام، از طريق انجام داد وستد با رقبای خود در صدد رونق داد وستد خود بر آمدند. از 
آنجائي که اين ترتيبات رقابت را در صحنه محصوالتی که هر دو کمپانی توافق در انجام آن گرفتند، از بين می برد، آنها 
نيز همان تهديدی را که انحصار توليد می کند را باعث می شدند. ولی آژانس های آنتی تراست فدرال اجازه اين گونه 

ترتيبات را به برخی از اين داد وستد ها که منفعت ساز هستند داد.
شرکت  سنتی،  بطور  آمدند.  بر  تحقيقاتی  و  توسعه  های  فعاليت  در  همکاری  به  نيز  آمريکايی  های  شرکت  از  برخی 
ها، تحقيقات مشترک خود را اساسأ از طريق سازمانهای بازرگانی و فقط از اين طريق بود که می توانستند ازقوانين 
بهداشت و محيط زيست اطاعت کنند هدايت می کردند، ولی وقتی که کمپانی های آمريکايی مشاهده کردند که چگونه 
با يکديگر همکاری می کنند، به اين نتيجه رسيدند که آنها  کارخانجات خارجی در امر توسعه محصوالت و ساخت آن 
ديگر قادر به استطاعت پول و وقت کافی جهت انجام تمامی تحقيقات خودشان نيستند. برخی از اين کنسرسيوم های 
 تحقيقاتی اصلی عبارتند از: شرکت تحقيقات نيمه هادی ها )Semiconductor Research( و کنسرسيوم بهره وری

. )Software Productivity Consortium( نرم افزار

يک نمونه عالی همکاری در ميان رقبای سرسخت در سال 1991 بوقوع پيوست. کمپانی آی بی ام )IBM( که بزرگترين 
کمپانی سازنده کامپيوتر درجهان بود موافقت کرد که با کمپانی کامپيوتر اپل )Apple(، پيشگام صنعت کامپيوترهای 
خانگی، همکاری کرده تا سيستم عامل نرم افزار کامپيوتری نوينی را توليد کنند که قادر به استفاده در انواع و اقسام 
کامپيوترها باشد. يک معاهده سيستم عامل نرم افزار شبيه به همين بين شرکت ای بی ام و مايکرو سافت در اواسط 
دهه 1980 به شکست انجاميد و مايکروسافت به تنهايی دست به توليد سيستم ويندوز )Windows( زد که بازار 
سيستم عامل را در دست گرفت. در سال 1999، ای بی ام همچنين موافقت کرد که مشترکأ تکنولوژی های کامپيوتری 
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نوينی را با همکاری شرکت دل )Dell Computer(، کمپانی جديد و قدرتمندی در بازار کامپيوتر، توليد کند.
دور  اين  ها گشت،  هايی درشرکت  دوباره سازی  يک سری  به  منجر  که  و 1970  ادغامات دهه 1960  موج  همچون 
ادغامات اخيرنيز با ساختمان بندی مجدد شرکت ها مواجه شد. در واقع رقابت شديد در سطح جهانی ، کمپانی های 
آمريکائی را هدايت کرد تابه کوشش هايی جهت کارآيی بيشتر در عمليات خود دست بزنند. برخی از کمپانی ها از خط 
توليد محصوالتی که چندان چشمگير نبود خارج و يا اين بخش های کوچک توليداتی را از شرکت اصلی جدا ساختند، 
بعضی ها را ادغام کرده، و کارخانجات بي شمار، انبارهای گوناگون و فروشگاه های متعددی را تعطيل کردند. در بحبوحه 
اين موج کوچک نمودن غول های بزرگ، برخی کمپانی ها منجمله غول های بزرگی چون بوئينگ، ای تی تی و جنرال موتورز 

انبوه زيادی از مديران و کارمندان سطح پائين را اخراج نمودند.
عليرغم کاهش استخدام در ميان کمپانی های توليد صنعتی، اقتصاد کشور در طی رونق دهه 1990 به اندازه کافی 
انعطاف پذير بود تا ميزان بيکاری را پائين نگه دارد. در واقع کار به جايی رسيد که کارفرمايان در تالش افتادند تا 
را  افرادی  درحال رشد،بيشتر  بخش خدماتی  و  کنند  استخدام  را  واجد شرايط  پيشرفته  های  تکنولوژی  متخصصين 
که توسط افزايش بهره وری در توليدات صنعتی ازکاربرکنار شده بودند جذب کرد. استخدام در 500 کمپانی اول 
نشريه فورچن )Fortune( از 13.4 ميليون نفر در سال 1986 به 11.6 ميليون در سال 1994 رسيد. ولی وقتی که 
 اين نشريه تجزيه و تحليل خود را تغيير داده ودر عوض تمرکز بر روی 5000 از بزرگترين شرکت های از هرنوع،
شرکت های خدماتی نيز جزو آن نمود، اين رقم در سال 1994 به 20.2 ميليون نفر رسيد ودر سال 1999 به 22.3 

ميليون نفربالغ شد.
با قدرت و توانايی دراز مدت اقتصاد کشور و همچنين تمامی ادغاماتی که در تاريخ داد وستد آمريکا رخ داد، اندازه 
متوسط يک شرکت بين سالهای 1988و 1996 افزايش يافته و از 17.730 به 18654 نفر رسيد. اين رقم عليرغم 
و استخدام شرکت های کوچک،  تعداد  نيز رشد عظيم در  و  و تجديد سازمان دهی ها  ادغامات  از  ناشی  اخراج های 

است.
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بخش پنجم 

سهام، کاالها و بازارها

سيستم  شاهرگ  حقيقت  در  آمريکا  در  سرمايه  بازارهای 
وجه  تا  کرده  رجوع  آنها  به  شرکتها  باشند.  می  داری  سرمايه 
ها،  هواپيما   ، ادارات  کارخانجات،  انداختن  راه  جهت  الزم 
قطارها، کشتی ها، خطوط تلفن وديگر اموال را بدست آوردند؛ 
فعاليتهای  از  ديگر  انبوهی  و  کنند؛  دنبال  را  تحقيق  و  توسعه 
از موسسات بيشتر سرمايه  اندازند.  براه  را   بنيادی شرکت ها 
بيمه،  های  بازنشستگی، شرکت  های  ای همچون صندوق  عمده 
بانکها، بنيادها و کالج ها و دانشگاه ها مهيا مي گردد. افراد نيز 
کم کم به اين گروه ملحق شده اند. همانطور که در فصل سوم 
مشاهده شد، بيش از 40 در صد خانواده های آمريکايی سهام 

عادی کمپانی ها را در اواسط دهه 1990 در اختيار داشتند.
تعداد اندکی ازسرمايه گزاران مايل به خريد سهام در يک کمپانی 
هستند مگر آنکه اطمينان داشته باشند که در صورت تمايل و 

يا نياز به اين وجوه قادربه فروش آن سهام خواهند بود. بازار سهام و ديگر بازارهای سرمايه داری به سرمايه گزاران 
اجازه خريد و فروش سهام پيوسته می دهد.

بازارها چندين نقش ديگر رانيز در اقتصاد آمريکا بازی می کنند. آنها منبع در آمد برای سرمايه گزاران هستند. وقتی 
که سهام يا ارزش ديگر اموال مالی صعود می کند، سرمايه گزاران پول دارتر می شوند؛ اغلب آنها بخشی از اين ثروت 
اضافی را خرج کرده و باعث افزايش فروش و ترويج رشد اقتصادی می گردند. به عالوه چون سرمايه گزاران بر اساس 
توقعاتشان به سود دهی آينده کمپانی ها، روزانه اين سهام را خريد و فروش می کنند، قيمت سهام بازدهی آنی به 

مديران اجرائی شرکت ها می دهد تا بدانند که سرمايه گزاران چگونه در مورد عملکرد شرکتشان قضاوت می کنند.
ارزش های سهام همچنين نشانگر واکنش سرمايه گزاران بر خط مشی های دولت می باشد. اگر دولت خط مشی را اتخاذ 
کند که از نظر سرمايه گزاران به اقتصاد و سود دهی شرکتها آسيب می رساند، بازار سقوط می کند، و به همين صورت 
اگر سرمايه گزاران بر اين اعتقاد باشند که اين خط مشی ها به نفع اقتصاد است، بازار صعود مي کند. منقدين گاهی 
اوقات بر اين عقيده اند که سرمايه گزاران آمريکايی تا حد زيادی به منفعت کوتاه مدت چشم می دوزند؛ اين مشاورين 
 مي گويند که اغلب، شرکت ها و يا سياست گزاران از برداشتن قدم هايی که در دراز مدت منفعت بار است دوری

می کنند چون اين قدم ها نياز به تعديل کوتاه مدت دارد که به قيمت بورس سهام صدمه خواهد زد. از آنجائي که کل 
بازار بورس بازتاب مجموع ميليون ها نظر و عقيده ميليون ها سرمايه گزار در بازار است هيچ راه خوبی جهت آزمايش 

اين فرضيه وجود ندارد.
در هر صورت، آمريکائيان با افتخار به کارآيی بازارسهام و ديگر بازارهای خود که انبوهی از خريداران و فروشندگان 
را قادر می سازد تا در ميليون ها معامله در روز شرکت کنند، می نگرند. اين بازارها موفقيت خود را تا حدی مديون 
کامپيوترها هستند ولی اين موفقيت بستگی به سنت و اعتماد، اعتماد يک کار گزار به ديگری، و اعتماد خوش نيت 
هر دو به مشتريانی که نماينده شان هستند تا اوراق بهادار را بعد از فروش تحويل داد، و يا آن را خريداری کنند، 
نيز دارد. گه و بيگاه، از اين اعتماد سوء استفاده می شود. ولی در طول نيمه دوم قرن بيستم، دولت فدرال نقش 
 مهمی را در تثبيت و حفظ اعتماد و مساوات در معامالت ايفا نموده است. در نتيجه، بازارها به عنوان منابع مستمر وجوه

سرمايه داری که باعث رشد اقتصاد شده و به عنوان ابزاری که به آمريکائيان اجازه می دهد در ثروت مملکت سهمی 
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داشته باشند، رشد نموده اند.
آوری  جمع  به  قادر  گزاران  سرمايه  آن،  بدون  دارند.  اطالعات  رايگان  حرکت  به  نياز  بيشتر،  کارآيی  برای  بازارها، 
اطالعات، از  گوناگونی  منابع  بود.  نخواهند  واقعی يک سهام  ارزش  دانستن  يا  و   اطالعات الزمه جهت تصميم درست 

سرمايه گزاران را قادر می سازد تا سرنوشت و تقدير و جهت بازار را درهرروز، هر ساعت و يا حتی دقيقه به دقيقه 
دنبال کنند. شرکت ها بر طبق قانون ملزم هستند تا گزارش در آمد چهار ماهه خود، گزارش دقيق ساالنه و شاخص 
صورت حساب های خود را که سهام داران را از عملکرد کمپانی مطلع می کند، منتشر سازند. به عالوه، سرمايه گزاران 
قادرند بخش های بازار و سهام روزنامه ها و نشريات را مرور کرده از قيمت سهام در آخرين روز بازار آگاهی يابند. آنها 
قادرند انواع شاخص ها را که نشاندهنده فعاليت های بازار است مرور کنند؛ مهم ترين اين شاخص ها، شاخص صنعتی 
داو جونز )Dow Jones(است که 30 سهام اصلی بازار بورس را دنبال می کند. سرمايه گزاران قادرند با استفاده از 
شبکه جهانی اينترنت اطالعات دقيقه به دقيقه در باره هر گونه سهام را در دسترس داشته و حتی قادرند از طريق 

اينترنت معامله بورس نيز بنمايند.

بورس سهام
سهام هزاران شرکت در بازار وجود دارد ولی سهام بزرگترين، مشهورترين و فعال ترين اين کمپانی ها در بورس اوراق 
بهادار نيويورک )NYSE( ثبت شده است. تاريخ بورس نيويورک به 1792 وقتی که گروهی از کارگزاران در زير يک 
درخت در وال استريت در شهر نيويورک جمع شده تا قوانين و مقرراتی را جهت اداره خريد و فروش سهام وضع کنند، 
برمی گردد. تا اواخر دهه 1990، بورس اوراق بهادار نيويورک نزديک به 3600 بورس مختلف را شامل می شد. اين 
بورس 1366 عضو يا "کرسي"، که توسط موسسات بورس به قيمت های هنگفتی خريداری شده، و جهت خريد و فروش 
بورس به مردم استفاده می شود، را درخود دارد. اطالعات بشکل الکترونيکی بين دفاترکارگزاری و بورس اوراق بها 
دار که از 200 مايل ) 320 کيلومتر( کابل فايبر آپتيک )Fiber optic( و 8 هزار خط تلفنی جهت خريد و فروش و معامله 

سهام را تشکيل شده، ردوبدل ميشود.
سهام چگونه معامله می شود؟ تصور کنيد که يک معلم مدرسه در کاليفرنيا قصد رفتن به يک مسافرت دريائی دارد. 
دارد، اختيار  در  که  را  موتورز  جنرال  سهام  بورس  از  قلم  صد  فروش  به  تصميم  سفر،  برای  الزم  وجه  تهيه   جهت 

می گيرد. از اين رو به کارگزار خود زنگ زده و از او می خواهد تااين سهام را به بهترين قيمت روز برايش بفروشد. در 
همين موقع، يک مهندس در فلوريدا تصميم می گيرد که قسمتی از پس انداز خود را صرف خريد 100 سهم جنرال 
موتورز کند و از اين رو به کارگزار خود تماس گرفته و سفارش "خريد" 100 سهم را به قيمت بازار آزاد مي کند. 
 هر دو کارگزار سفارشات خود را به بورس اوراق بهادار نيويورک جائی که نمايندگانشان برای اين معامله به گفتگو

می پردازند، تلگراف می کنند . تمامی اين ها درکمتر از يک دقيقه صورت می گيرد. در انتها، معلم مدرسه پول نقد 
خود را دريافت و مهندس در فلوريدا سهام خود را بدست می آورد و هر دوی اين اشخاص کميسيونی به کارگزاران 
خود می پردازد. معامله، همچون مابقی معامالتی که در بورس صورت مي گيرد، در مالء عام صورت گرفته و نتايج آن به 

تمامی ادارات کارگزاری در کشور ارسال می شود.
"متخصصين" بورس با ايفای نقشی مهم در اين جريان کمک به تثبيت بازار کرده و ماهرانه سفارشات خريد و فروش 
را جور می کنند. در صورت لزوم و در صورتي که کمبود خريدار و يا فروشنده وجود داشته باشد اين افراد، سهام را 

خودشان خريده و يا می فروشند.
بورس اوراق بهادار آمريکن )American Stock Exchange( که کوچک تر از بورس نيويورک است انبوهی ازسهام 
صنايع انرژی را شامل می شود و به شکل بورس نيويورک عمل کرده و درهمان محل در منطقه وال استريت قرار دارد. 

شهرهای بزرگ ديگر آمريکا نيز بورس های سهام منطقه و کوچک تری را اداره می کنند.
کنندگان  معامله  ملی  انجمن  اتوماتيک  سهام  بهای  سيستم  در  شده  وبدل  رد  قرضه  اوراق  و  سهام  تعداد  بيشترين 
اوراق بهادار يا نزدک )Nasdaq( انجام مي شود. اين به اصطالح بورس برپيشخوان که حدود 5240 سهام گوناگون 
را شامل مي شود، در منطقه معينی واقع نشده است؛ در عوض، شبکه ارتباطات الکترونيکی معامله کنندگان سهام 
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 )National Association of Securities Dealers( و اوراق قرضه است. انجمن ملی معامله کنندگان اوراق بهادار
که سرپرستی معامالت برپيشخوان را به عهده دارد قادر به اخراج کمپانی ها و يا معامله گرانی که تشخيص دهد ريا 
کارانه عمل کرده و يا ورشکسته شده اند مي باشد. از آنجائي که برخی از سهام معامله شده در اين بازار سهام کمپانی 
های کم ثبات تر و کوچک تر هستند، نزدک )Nasdaq( بازاری مخاطره آميزتر از دو بورس سهام اصلی ) نيويورک و 
آمريکن( خوانده می شود. ولی موقعيت های سرمايه گذاری فراوانی را برای سرمايه گزاران فراهم می سازد. در طول 
)Nasdaq( دهه 1990، سهام برخی از سريع ترين کمپانی های در حال رشد در صنعت تکنولوِژی پيشرفته درنزدک 

معامله می شد.

کشوری از سرمايه گزاران 
رونق بی سابقه در بازار سهام، به همراه سهولت سرمايه گزاری در سهام کمپاني ها منجر به افزايش عظيم درشرکت 
مردم به بازار بورس سهام در طی دهه 1990 شد. حجم معامله ساليانه در NYSE يا "عرشه بزرگ" از 11.400 ميليون 
سهم در سال 1980 به 169.000 ميليون سهم در سال 1998 صعود کرد. بين سالهای 1989 و 1995، سهم کليه 
خانوارهای صاحب سهم، چه مستقيم و چه از طريق واسطه هايی چون صندوقهای بازنشستگی، از 31 در صد به 41 

درصد صعود نمود.
از  را  آن  و  گرفته  افراد  از  را  پول  که  گزاری،  توسط شرکت های سرمايه  زيادی  تا حد  بازار سهام  در  مردم  شرکت 
های شرکت  شد.  می  فراهم  کنند،  می  گزاری  سرمايه  بهادار(  اوراق  فوليوهاي)موجودی  پورت  در  افراد  اين   سوی 

سرمايه گزاری، خرده سرمايه گزاران را، که حس مي کنند واجد شرايط نبوده و يا فرصت الزم جهت انتخاب از ميان 
هزاران سهام گوناگون را ندارند، قادر می سازد تا پول خود را توسط افراد خبره در سرمايه گزاری استفاده کنند. و 
از آنجائي که شرکت های سرمايه گزاری که گروه منتخبی از سهام شرکت ها را دارند، سرمايه گزاران را تا حدی از 

نوسانهای شديدی که در ارزش سهام منتخب بوجود می آيد مصون نگه می دارد.
دهها نوع مختلف از شرکت های سرمايه گزاری موجود است که هر يک جوابگوی نيازهای نوعی بخصوص از سرمايه 
گزاران است. برخی از آنها به دنبال در آمد ثابت ا زسرمايه گزاری خود هستند در حالي که برخی ديگر به دنبال سرمايه 
گزاری دراز مدت و کسب بهره در درازمدت هستند. برخی محتاطانه سرمايه گزاری کرده و برخی ديگر به اميد دستيابی 
 به منفعت بيشتر، ريسک بيشتری می کنند. برخی فقط سهام صنايع بخصوصی و يا سهام کمپانی های خارجی رامعامله

می کنند در حالي که برخی ديگر از استراتژی های بازارمتغير استفاده می کنند. در کل، تعداد اين گونه شرکت ها از 
524 فقره در سال 1980 به 7300 فقره در اواخر سال 1998 رسيد.

آمريکائيان با جذب به بهره های زياد و انواع و اقسام انتخاب ها، مبالغ هنگفتی را در طول دهه های 1980 و 1990 
در دالر  تريليون   5.4 مبلغ  آمريکائيان   ،1990 دهه  پايان  در  کردند.  گزاری  سرمايه  داری  سرمايه  های  شرکت   در 
شرکت های سرمايه داری سرمايه داشتند و آن گروه از خانواده های آمريکائی که صاحب چنين سهامی بودند از 6 در 

صد در 1979 به 37 در صد در سال 1997 رسيد.

چگونه قيمت سهام تعيين می شود
 قيمت سهام ازطريق عوامل گوناگونی که حقيقتأ هيچ تحليل گری قادر به درک و يا پيشگويی ثابت آن نيست معين

می شود. در کل، اقتصاد دانان بر اين عقيده اند که قيمت سهام بازتاب در آمد دراز مدت بالقوه يک کمپانی است. 
سرمايه گزاران جذب سهام شرکت هايي می شوند که انتظار می رود منفعت عظيمی را در آينده بدست آورد؛ از آنجائي 
که بسياری از مردم مايل به خريد سهام چنين شرکت هايی هستند، قيمت سهام اين شرکت ها باال می رود. از سوی 
ديگر، سرمايه گزاران مايل به خريد سهام کمپانی هايی که مواجه با در آمد احتماأل ضعيف هستند، نيستند، از آنجائي 
که افراد کمتری مايل به خريد و بيشتر مايل به فروش سهام اين شرکتها هستند، قيمت سهام اين شرکت ها نزول 

می کند. 
به جو کلی داد وستد، دورنمای کمپانی و  يا فروش سهام، بيشتر  برای خريد  سرمايه گزاران در جهت تصميم گيری 
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وضعيت مالی و چشم انداز تک تک کمپانی هايی را که قصد در سرمايه گزاری در آنها رادارند، و اين که آيا قيمت سهام 
نسبت به در آمد شرکت پيشاپيش باالتر و يا پايين تر از معيارها و ميزان های مرسوم است، نظر می افکنند. روندهای 
نرخ بهره نيز در قيمت سهام شرکت ها تاثير می گذارد. افزايش نرخ بهره باعث نزول قيمت سهام می شود، شايد تا 
حدی بدين علت که افزايش نرخ بهره نشانگر افت کلی در فعاليت های اقتصادی و سود شرکت هاست و تا حدی نيز به 
اين علت که سرمايه گزاران را ترغيب می کند تا بازار بورس را رها کرده و به سرمايه گزاری هايی که بهره می دهد 
روی آورند. برعکس نزول نرخ بهره منجر به صعود قيمت سهام می گردد و هردو نشانگر قوه وام گيری و رشد سريع 

است و به اين علت که سرمايه گزاری های بابهره، کم جذاب تر به چشم سرمايه گزاران می آيد.
حال به چندی ديگر از عواملی که اين مسئله را پيچيده تر می کند بپردازيم. مثأل، سرمايه گزاران عمومأ سهام را برطبق 
توقع شان از آينده غير قابل پيش بينی خريداری می کنند ونه بر طبق در آمد کنونی کمپانی ها. عوامل مختلفی، که 
برخی از آنها لزومأ عقالنی و موجه نيز نيست بر اين توقعات تاثير می گذارد. در نتيجه، رابطه کوتاه مدت بين قيمت 

سهام و در آمد کمپانی کم اهميت جلوه می کند.
باشند خريداران بيشتری  افزايش  اگرقيمت های در حال  باشد.  به تحريف قيمت سهام می  نيز قادر  نيروی فرايند 
بسوی بازار سهام کشيده می شوند و افزايش تقاضا نيز به نوبه خود، قيمت را باال و باالتر می کشاند. سودجويان اغلب 
با خريد مقدار بيشتری از اين سهام با اين توقع که قادرند در موقعيتی بهتر آنها را با قيمت حتی باالتر از آنچه خريده 
اند بفروشند، به اين فشار صعودی دامن می زنند. تحليل گران بازار، افزايش پيوسته در قيمت سهام را بازار "روبه 
صعود" )Bull( می نامند. وقتی که تب ريسک و نا اطمينانی کاهش می يابد، قيمت اين سهام شروع به نزول می کند. 
اگر تعداد سرمايه گزاران نگران به حدی برسد که هجوم به فروش سهام خود کنند، اين باعث نيروی فرايند پايين 

رونده ای می شود. به اين روند، بازار "روبه نزول" )Bear( گفته می شود.

استراتژی های بازار
در طی اکثرسالهای قرن بيستم، سرمايه گزاران بيشتر از طريق سرمايه گزاری در سهام، اگر مايل به نگهداشتن سهام 

به مدت طوالنی بودند ، فايده کسب کردند تا از طريق هرگونه سرمايه گزاری مالی ديگری.
در کوتاه مدت، قيمت های سهام نوسانات زيادی می کند وسرمايه گزاران بی صبر که در طی مدت کاهش بازار دست به 
فروش سهام می زنند، ضررهای زيادی را متحمل می شوند. پيتر لينچ )Lynch( يکی از مديران برجسته سابق يکی از 
بزرگترين شرکت های سرمايه گزاری سهام در آمريکا در سال 1998 خاطر نشان ساخت که سهم کمپانی ها در آمريکا 
در 20 سال از 72 سال اخيرارزش خود را ا ز دست داده است. بر طبق گفته لينچ، سرمايه گزاران پس از سقوط بازار 
بورس سال 1929 می بايست حداقل 15 سال صبر می کردند تا اين سهام ارزش خود را مجددأ باز يابند. افرادی 
که سهام خود را 20 سال و يا بيشتر نگه داشته بودند هرگز پولی را از دست ندادند. دريک تجزيه و تحليل که توسط 
کنگره آمريکا انجام شده است، اداره حسابداری کل دولت فدرال )General Accounting Office( اعالم داشت که 
در بدترين 20 سال پس از 1926، قيمت سهام فقط 3 در صد افزايش يافت. در بهترين دو دهه نيز 17 در صد صعود 
 کرد. در مقايسه، بهره اوراق قرضه 20 ساله که شکلی از سرمايه گزاری معمولی در مقايسه با خريد سهام محسوب

مي شود، بين يک تا 10 درصد نوسان داشت.
اقتصاد دانان از تجزيه و تحليل هايی شبيه به آنچه ذکر شد به اين نتيجه رسيده اند که خرده سرمايه گزاران بهتر 
است که سرمايه خود را در پورتوفوليوهاي)موجودی اوراق بهادار(سهام های گوناگون گذاشته و آنها را برای مدت دراز 
مدتی درآن نگه دارند. ولی برخی از سرمايه گزاران به اميد دريافت منفعت بيشتر در کوتاه مدت دست به ريسک های 

زيادی مي زنند. استراتژی های گوناگونی نيز برای انجام اين کار وجود دارد.

خريد سرحد:
گزارانی  سرمايه  نيست.  استثنا  نيز  سهام  وخريد  کنند  می  خريداری  اعتبار  روی  از  را  اقالم  از  بسياری  آمريکائيان 
که واجد شرايط "خريد سرحد" می باشند قادرند که سهام را با پرداخت 50 در صد بشکل پيش قسط و50 در صد 
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باقيمانده بشکل وام از سوی کارگزار خود خريداری کنند. اگر قيمت چنين سهامی افزايش يابد، اين سرمايه گزاران 
قادر به فروش سهام، پرداخت وام دريافت کرده از کارگزار بعالوه کميسيون و بهره آن می باشند و حتی امکان دارد 
منفعتی را نيز به جيب گذارند. اگر قيمت سهام نزول کند، کارگزار "تقاضای وجه سرحد" کرده که سرمايه گزار را ملزم 
می سازد تا وجه اضافی به حساب خود واريز کند تا حدی که وا م دريافتی از کارگزار به حد بيش از نيمی از ارزش سهام 
نرسد. اگر يک سهام دار قادر به تهيه وجه الزم نشود، کارگزار قادر به فروش بخشی از سهام، به خرج و ضرر سرمايه 

گزار، جهت دريافت قرض اعطايی خود می باشد.
پر مخاطره  به ريسک کردن در شرايط  مايل  گرانی که  معامله  به  معامله گرويی است.  نوعی  بدين شکل  خريد سهام 
زيادی  اين ميان منفعت  ز  ا  آيد،  از آب در  آنها درست  اگر تصميم  را می دهد.  بيشتری  امکان خريد سهام  هستند 
بورد ريزرو  فدرال  شد.  خواهند  متحمل  را  زيادی  ی  ضررها  آيد،  در  آب  از  غلط  اگر  ولی  آورد  خواهند  دست   به 

)Federal Reserve Board( که فد )Fed( خوانده می شود،يا بانک مرکزی دولت آمريکا، حداقل مقدار اين سر حد را 
معين مي کند که از روی آن مشخص می شود که چه مقدار پيش قسط يا وجه را يک سرمايه گزار بايد قبل از خريد 
سهام در اختيار داشته باشد. فد )Fed( قادر به تغيير اين مقدارنيز می باشد. اگرفد تصميم به تحريک بازار بر آيد، اين 
عدد را پايين نگه می دارد. اگر فد )Fed( در صدد کنترل بازار بر آيد، عدد را باال می برد. برخی از سالها، فد مقدار صد 

در صد وجه را ملزوم ساخت ولی در بيشتر سالهای دهه های پايانی قرن بيستم، سر حد را 50 در صد نگه داشت.

فروش سلف: 
گروه ديگری از منفعت طلبان "سلف فروشان" هستند. اين افراد منتظرند که قيمت يک سهام مشخص سقوط کند، تا آنها 
سهام قرض گرفته از کارگزار خود را فروخته به اين اميد که مدتی بعد با جايگزينی اين سهام با سهام خريداری شده 
در بازار آزاد به قيمت پايين تر، منفعتی به جيب بزنند. گرچه اين روش موقعيت مناسبی برای منفعت در بازار روبه 
صعود توليد می کند، ولی از مخاطره آميزترين روش های معامله سهام بشمار می رود. اگر فروشنده اشتباه حدس بزند، 
قيمت سهامی را که او سلف فروخته است ممکن است به سرعت صعود کند وباعث زيان فراوانی به سرمايه دار شود.

اختيارات:
روش ديگر تحصيل مقدار کمی پول ،اختيار "خريد" نام داردکه جهت خريد يک سهام مشخص در آينده به قيمتی نزديک 
به قيمت کنونی آن مي باشد. اگر قيمت آن سهام باال رود ،معامله کننده قادر به بهره مند شدن از اختيار خود شده وبا 
فروش اين سهام به قيمت باالتر منفعت بزرگی بدست آورد )راه ديگر اين که معامله گر قادر به فروش اين اختيار، که 

ارزش آن نيز چون قيمت خود سهام باال رفته بودباال رفته نيز هست(.
اختيار فروش سهام که اختيار "قرارفروش" ناميده می شود درجهت مخالف کار مي کند بدين شکل که معامله گر تعهد 
 می سپارد که يک سهام مشخص را در مدتی بعد نزديک به قيمت کنونی خود بفروشد. همانند فروش سلف، اختيار

" قرارفروش " معامله گران را قادر می سازد تا از يک بازار در حال رکود سود جويند. ولی سرمايه گزاران نيز امکان 
دارد در صورتي که قيمت سهام بقدری که آنها انتظار نوسان آنرادارند تغيير نکند ،ضررهای زيادی را متحمل شوند.

معامالت و ديگر معامالت سلف
"معامال ت سلف" معامالتی هستند که کاالهای مشخصی را به قيمت معينی دريک تاريخ از پيش تعيين شده در آينده 
خريده و يا خواهند فروخت. اين ها بطور سنتی به اقالمی چون، جو، دام و حيوانات اهلی، مس و طال اطالق می شود ولی 
در سالهای اخيرارزهای خارجی يا ديگر دارائی ها نيز به اين ليست اضافه شده است. آنها در چندين بنگاه معامالتی در 
اياالت متحده، که مهم ترين آنهااداره بازرگانی شيکاگو، بورس تجارتی شيکاگو و چندين بنگاه در شهر نيويورک، خريد 
و فروش می شوند. شيکاگو مرکز تاريخی صنايع کشاورزی آمريکا محسوب می شود. در کل، فعاليت های اين گونه 

معامالت از 261 ميليون معامله در 1991 به 417 ميليون در 1997 رسيد. 
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معامله کنندگان اين اقالم به دو دسته اصلی تقسيم می شوند: تامين کنندگان دادوستد و سفته بازان. گروه اول، 
شرکت های داد وستدی، زارعين و اشخاصی هستند که وارد اين گونه معامالت می شوند تا دسترسی به کااليی پيدا 
کرده و يا توانايی فروش آن در يک قيمت تضمين شده بيابند. آنها از معامالت فوق جهت حفاظت خود عليه نوسانات غير 
منتظره در قيمت اين کاال استفاده می کنند . هزاران نفر که مايل به قبول ريسک هستند به عنوان سفته بازان مشغول 
بکارند. آنها به اميد کسب منافع بزرگ از سر حدات کوچک )معامالت سلف، هم چون بسياری از سهام، بطور سر حدی رد 

وبدل می شود، نوعأ تا حد 10 تا 20 در صد ارزش واقعی جنس مورد نظر( جذب اين کا ر می شوند.
سفته بازی برای اشخاصی که از ريسک کردن بيزار هستند، نيست. عوامل پيش بينی نشده ای چون آب و هوا بر عرضه 
و تقاضا تاثير می گذارد و قيمت اجناس را به شدت باال وپائين می برد و باعث منافع و يا ضررهای بزرگ می شود. با 
اينکه دالالن حرفه ای که دراين بازار خبره هستند قادر به منفعت يابی در اين دادو ستد هستند، تخمين زده می شود 

که تا 90 در صد خرده دالالن اين بازار متغيير و بی ثبات، پول از دست می دهند.
مربوط واقعی  و  نهفته  اموال  به  که  مالی  بازی  سفته  برای  ای  پيچيده  اسباب  "فرآمدي"،  از  شکلی  اجناس،   معامالت 
می شود، است. فرآمدی ها در دهه 1990 جهت در برگرفتن طيف عظيمی از دارايی ها همچون وام مسکن و نرخ های 
بهره، تکثير عجيبی يافت. اين داد وستد در حال رشد پس از آن که برخی از بانکها، شرکتهای اوراق بهادار و برخی از 
ثروتمندان خسارتهای هنگفتی را در حساب های پر نفوذ و از لحاظ مالی در مانده که اين فرآمدی ها را خريده و دربرخی 
با ثبت آنها در خارج از آمريکا از زيرذره بين نظارت کنندگان دولت اجتناب می کردند، توجه ناظرين دولت و  موارد 

اعضای کنگره را به خود جلب کرد.

نظارت گران
کميسيون بورس و اوراق بهادار )SEC( که درسال 1934 تاسيس شد، نظارت کننده اصلی بازارهای بورس اوراق 
بهادار در آمريکا محسوب می شود. پيش از 1929، اياالت فعاليتهای اوراق بهادار خود را نظارت می کردند. ولی سقوط 
بورس سهام در سال 1929 ، که جرقه کساد عظيم آمريکا بود، نشان داد که اين اقدامات کافی بنظر نمی رسد. اليحه 
اوراق بهادار سال 1933 و متعاقبأ اليحه بورس و اوراق بهادار 1934 به دولت فدرال نقشی بس مهم در محافظت 

سرمايه گزاران از تقلب داد و سرمايه داران قادر به درک گزارش های مالی ساليانه کمپانی ها شدند.
اين کميسيون جهت رسيدن به اهداف خوداز يک سری از قوانين تابعيت می کند. کمپانی هايی که سهام، اوراق قرضه و 
ديگر اوراق بهادار توزيع می کنند می بايست جزئيات معامالت و صورت حساب های مالی خود را که قرار است درمعرض 
عام قرار گيرد به اين کميسيون تحويل داده و ثبت کنند. اين کميسيون تعيين می کند که آيا اين گزارشات کامل و 
رضايت بخش هست ياخير تا از اين طريق سرمايه گزار قادر باشد ارزش يابی های آگاهانه، واقع بينانه و معقولی را 
از اوراق بهادار مختلف به عمل آورد. کميسيون همچنين ناظر بر داد وستد سهام بوده و قوانينی را که جهت جلوگيری 
از تقلب در قيمت ها می شود، وضع می کند؛ کارگزاران و معامله گران در بازار برپيشخوان و بورس سهام می بايست 
نام خود رادر اين کميسيون ثبت کنند. به عالوه، کميسيون، کمپانی ها را ملزم می سازد که کمپانی درصورت خريد و 
فروش سهام شرکت توسط مقامات کمپانی، آنها را به اطالع مردم برساند؛ کميسيون معتقد است که اين "خودی ها " 
حامل اطالعات خودی در مورد شرکتهای خود می باشند و اينکه معامالت آنها می تواند به ديگر سرمايه گزاران درجه 

اعتماداين افراد را به آينده کمپانی شان نشان دهد.
آژانس مذکور همچنين اين "خودی ها " را از داد وستد سهام از روی اطالعاتی که هنوز به اطالع مردم نرسيده است، 
منع می کند. در اواخر دهه SEC ، 1980 ازطريق کارمندان سطح پائين ويا حتی افراد خارج از دايره کمپانی مثل وکال 

که احتمال دسترسی به اطالعات مهم در باره يک کمپانی حتی قبل از آنکه سهام کمپانی در بازار داد وستد همگاني
معامله شود، به تمرکز بر روی نه فقط مديران کل بلکه برروی خودی ها پرداخت.

اين کميسيون دارای 5 کميسيونر می باشد که توسط پرزيدنت انتخاب می شوند. بيشتر از 3 نفر آنها نمی توانند عضو 
يک حزب سياسی مشخص باشند؛ دوره 5 ساله يکی از کميسيونرها هر سال به پايان می رسد.



39

An Outline of the U.S. Economyنگاهی اجمالی بر اقتصاد آمريکا

کميسيون داد و ستد معامالت سلف
)Commodity Futures Trading Commission( بر بازار اين معامالت نظارت می کند و بويژه در درهم کوبی بسياری 
از معامالت برپيشخوان اقالم که معموأل محدود به داد وستد مجاز به بورس است ،شدت عمل بخرج می دهد. ولی در کل 
اين کميسيون از SEC ماليم تر عمل می کند. برای مثال، در سال 1996، رکورد 92 معامله اختياری کشاورزی را تصويب 

نمود. گه و بيگاه، سرپرستان سرسخت SEC قواعد مشکلی را جهت نظارت براين داد وستدها به اجرا ميگذارند.

"دوشنبه سياه" و بازار روبه صعود طوال ني
 )Dow Jones( در روز دوشنبه ،19 اکتبر 1987، ارزش سهام در بازارهای دنيا سقوط کرد. شاخص صنعتی داو جونز
22 در صد نزول کرده و به 1738.42، بزرگترين سقوط يک روزه پس از سال 1914، رسيده و سقوط بازار اکتبر 

1929 را به دست فراموشی سپرد.
 SEC کميسيون بريدی )Brady( )کميسيونی که رئيس جمهور جهت تحقيق در مورد سقوط بازار تشکيل داده بود(، 
و افراد ديگر عوامل گوناگونی را مسئول فاجعه 1987مي دانند، منجمله چرخش منفی در روانشناسی سرمايه گزار، 
نگرانی سرمايه گزاران در رابطه با کسری بودجه دولت فدرال و کسری بازرگانی خارجی، ناکامی متخصصين در بورس 
بازار نيويورک به انجام وظايف خود به عنوان خريداران پايانی ، و "تجارت برنامه ريزی شده" که در آن کامپيوترها چنان 
 برنامه ريزی شده اند که خريد و فروش حجم های عظيم از سهام را وقتی که بازار به يک حد معين می رسد، آغاز

می کنند. بورس سهام از آن روز به بعد ازيک سپر حفاظتی معينی بهره مند شد. بدين ترتيب که هر موقع شاخص 
 صنعتی داوجونز )Dow Jones( در يک روز 50 واحد افزايش و يا کاهش يابد، تجارت برنامه ريزی شده را محدود

می کند و يک مکانيسم "مدارشکن" را بکار می برد که هر موقع که اين شاخص 250 واحد سقوط کرد، موقتأ تمامی 
معامالت را متوقف سازد. اين مکانيسم های اضطراری بعدها به شکل اساسی در جهت پاسخ گويی به ترقی عظيم سطح 
اين شاخص مجددا تنظيم شد. در اواخر سال 1998 قرارشد که هر گاه شاخص صنعتی داوجونز 2 در صد در يک روز از 
يک حد ميانگين اخير در پايان روز معامله باالتر و يا پائين تر آمد، تجارت برنامه ريزی شده را محدود کند؛ در اواخر سال 
1999، چنين شد که اگر تغيير بازار سهام به حدود 210 واحد برسد،دادوستد متوقف خواهد شد. با وضع قوانين 
جديد، آستانه ) سرحد( باالتری برای متوقف ساختن داد وستد مقررشد؛ در طی 3 ماهه پايانی سال 1999، اگرشاخص 

الاقل 1050 واحد سقوط می کرد، داد وستد متوقف می شد.
اين گونه اقدامات باعث تقويت اعتماد افراد شد ولی مهم تر از آن عملکرد قوی اقتصاد اين دوران بوده است. فد 
)Fed( برخالف عملکرد بازار در سال 1929، روشن ساخت که شرايط اعطای اعتبار آسان می سازد تا اطمينان حاصل 
شود که سرمايه گزاران قادر به پرداخت مطالبه سرحدی خود بوده و قادر به ادامه داد وستد می باشند. در نتيجه تا 
حدی سقوط بازار در سال 1987 بسرعت از يادها رفت وقتی که بازار به رکوردهای جديدی دست يافت. در اوايل 
دهه 1990، شاخص صنعتی به 3000 رسيد و در سال 1999 به مرز11 هزار رسيد. حجم داد وستدنيز به مرزهای 
 جديدی رسيد. با اين که داد وستد 5 ميليون سهام در روز در بازار بورس نيويورک در دهه 1960، عظيم خوانده
می شد، بيش از يک هزار ميليون سهام در برخی روزهای سال 1997 و 1998 رد وبدل شد. در نزدک )Nasdaq( تا 

سال 1998 دستيابی به چنين رکوردهايی ديگر عادی شده بود.
نوعأ  افراد  اين  مي شد.  انجام  مي شوند  خوانده  گران  معامله  روز  که  کساني  توسط  ها  فعاليت  افزايش  اين  بيشتر 
 يک سهم را چندين بار در يک روز به اميد تحصيل منافع سريع در نوسانات کوتاه مدت قيمت سهم، خريد و فروش

می کردند. اين معامله گران از جمله تعداد کثير افرادی بودند که از اينترنت برای داد وستد استفاده مي کردند. در 
اوايل سال 1999، 13 در صد کليه معامالت سهام انجام شده توسط افراد و 25 در صد معامالت در بورس اوراق بهادار 

از هر نوع از طريق اينترنت انجام گرفت.
با حجم زياد در داد وستد، بی ثباتی بيشتری حاصل شد. نوسانات بيش از صد واحد در روز به کثرت بيشتری صورت 
می گرفت، و مکانيسم مدار شکن وقتی که شاخص صنعتی ناگهان 554.26 واحد سقوط کرد در 27 اکتبر 1997 براه 
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افتاد. سقوط بزرگ ديگر،512.61 واحد، د ر31 آگوست 1998 بوقوع پيوست. ولی تا آن موقع، بازار بورس آن قدر 
باال رفته بود که اين کاهش ها فقط 7 درصد ارزش کل سهام را تشکيل می داد و سرمايه گزاران در بازار سريع در 

حال چرخش سهام باقی ماندند.
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بخش ششم 

نقش دولت در اقتصاد
آمريکا به سيستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای 
اين  گويای  کشور  اقتصادی  موفقيت  کند.  می  اشاره  دنيا  ديگر 
حقيقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا 
به حال خود گذاشته تا با شايستگی خود در بازارها آزادانه رقابت 
کنند، به بهترين وجه عمل می کند. ولی دقيقأ تا چه حد داد وستدها 
اين  آن  جواب  هستند؟  "آزاد"  آمريکا  آزاد  اقتصاد  سيستم  در 
است: "نه کامأل". سيستم پيچيده ای از قوانين و مقررات دولتی، 
دهند. می  تشکيل  را  وستد  داد  عمليات  های  جنبه  از   بسياری 
که  جديد،  مقررات  و  قوانين  از  دولت هزاران صفحه  هر ساله، 
اجازه  داد وستدها  که  را  آنچه  و فراوان  با جزئيات دقيق  اغلب 
منتشر را  هستند  انجام  از  ممنوع  يا  و  داشته  را  آنها   انجام 

می سازد.
در سالهای اخير، قوانين و مقررات در برخی عرصه ها تنگ تر ودر 

برخی ديگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پايدار تاريخ اقتصاد آمريکای معاصر بيشتر دوروبر حد دخالت دولت 
درامور داد وستد دور زده است. 

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت از لحاظ تاريخی، خط مشی دولت آمريکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه 
فرانسوی "السيزفير" ) Laissez - Faire( به معنای "به حال خودگذاری" تشريح نمود. اين تصور از فرضيات اقتصادی 
آدام اسميت )Adam Smith (، اسکاتلندی قرن هيجدهم سرچشمه می گيرد که نوشته های وی به طرز زيادی بر رشد 
سرمايه داری آمريکا تاثير گذارد. اسميت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می بايد عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی 
که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آيد، برای رفاه کل 
جامعه بکار خواهد رفت. اسميت تا حدی که دولت قوانين اساسی اقتصاد آزاد را تثبيت نمايد طرفدار دخالت دولت 
بود. ولی حمايت وی از سيستم اقتصاد آزاد بود که در آمريکا، کشوری که بر پايه ايمان به افراد و عدم اطمينان به 

مسئولين بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پيدا کرد. 
سيستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه اشخاص به دولت جهت کمک در بسياری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت 
های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی به شکل زمين و سوبسيدهای عمومی از دولت دريافت کردند. 
مدتهای مديدی است که صنايعی که مواجه با رقابت شديد از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند 
که از طريق خط مشی های بازرگانی از آنها حمايت و محافظت کنند. کشاورزی آمريکا، که تقريبأ تماما در دست افراد می 
چرخد، تا حدی زياد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنايع ديگری نيز به دنبال کمک از دولت بوده و کمک های 

فراوانی چون کاهش ماليات و يا سوبسيدهای دولت دريافت نموده اند.
نظارت دولت از صنايع خصوصی را می توان به دو دسته تقسيم کرد، نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر 
دو در زير می آيد. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قيمت هاست. اين نظارت دولتی که در تئوری جهت حمايت 
و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معينی )اساسأ داد وستدهای کوچک تر( ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح 
ريزی شده است اغلب به داليلی که مثال اوضاع بازاری آن قدر مساعد رقابت نيست که بتوان چنين حمايت هايی را 
اعمال کرد توجيه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت 
مخرب با يکديگر ناميده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعي، از سوی ديگر، در ترويج اهداف غير اقتصادی مانند 
محيط کار امن تر و يا محيط زيست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعيف و يا منع عمل کردهای مضر 
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 کمپانی ها وتشويق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل
می کند و به کمپانی هايی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بيمه درمانی که برطبق استانداردهای معينی عمل 

می کند کمکهای مالياتی می نمايد.
تاريخ آمريکا مکررأ شاهد نوسان بين اصول اقتصاد آزاد و نيازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 
25 سال اخير، ليبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و يا از بين بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براين 
توافق دارند که برخی از اين نظارت ها به اشتباه و با هزينه ای که ازجيب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از 
رقابت محفوظ داشته است. رهبران سياسی بر سر نظارت اجتماعی اختالفاتی عميق با يکديگر داشته اند. ليبرال ها 
بيشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترويج هدفهای غير اقتصادی بوده اند در حالي که محافظه کاران آن را به عنوان 

تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارايی الزم باز می دارد.

رشد دخالت دولت
در روزهای اوليه حيات کشور، رهبران دولت تا حد زيادی از نظارت بر داد وستد ها خودداری می کردند. با آغاز قرن 
بيستم، استحکام و ادغام صنايع آمريکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای 
کوچک تر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمريکا اليحه آنتی تراست شرمن را تصويب نمود، قانونی که جهت 
برقراری مجدد رقابت و احيای اقتصاد آزاد از طريق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوين شده بود. در سال 
1906، قوانينی وضع شد که تضمين ميکرد که مواد غذايی و داروها به طور صحيح برچسب داشته و گوشت قبل از 
فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913، دولت سيستم بانکداری فدرال نوينی را بنام اندوخته فدرال تاسيس 

کرد تا بر ذخيره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعاليت های بانکداری مملکت داشته باشد.
بزرگترين تغييرات در نقش دولت در طی دوران نيوديل )New Deal( که همانا پاسخ گره گشای پرزيدنت فرانکلين 
دی روزولت به کساد عظيم بود، صورت گرفت. اياالت متحده درطی دهه 1930 متحمل وخيم ترين بحران اقتصادی و 
باالترين نرخ بيکاری در تاريخ خود گشت. برخی از آمريکائيان به اين نتيجه رسيدند که سرمايه داری بدون نظارت با 
شکست روبرو شده است. از اين رو به دولت چشم دوختند تا اين دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر 
می رسيد رقابت خود ويرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره يک سری قوانين جديد که به دولت قدرت دخالت در 
اقتصاد را می داد وضع کردند. اين قوانين برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران را جهت تشکيل اتحاديه های 
کارگری به رسميت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بيکاران و در آمد 
بازنشستگی جهت سالمندان مهيا نموده ، سوبسيدهای برای زارعين مهيا نموده، پس اندازهای بانک ها را تضمين کرده 

و اختيار توسعه منطقه ای بسيار عظيمی را درتـنسی ولی )Tennessee V alley( بدست گرفت.
از دهه 1930 بدين طرف قوانين گوناگونی جهت حمايت از کارگران و مصرف کنندگان وضع شد. برای مثال غير قانونی 
اعالم شد که يک کارفرما در استخدام افراد بر اساس سن، جنس، نژاد و يا اعتقادات مذهبی بين آنها تبعيض قائل 
شود. کارکردن بچه ها ممنوع شد. حق تشکيل، معامله و اعتصاب اتحاديه های کارگری مستقل جهت تضمين شد. دولت 
کدهای بهداشتی و ايمنی محل کار را صادرو به مورداجرا گذاشت. تقريبأ هر محصولی که در آمريکا فروخته می شود 
به نحوی توسط نوعی از نظارت های دولتی مورد بازرسی قرار می گيرد: توليدکنندگان مواد غذايی می بايست دقيقأ 
 آنچه را که در قوطی کنسرو، بسته و يا بطری می فروشند درج کنند؛ هيچ گونه دارويی بدون آنکه تمام وکمال تحت

آزمايش های کامل قرار نگيرد نمی تواند به بازار عرضه شود؛ اتومبيل ها می بايست با آخرين استانداردهای ايمنی 
ساخته شده و می بايست استانداردهای آلودگی هوا را بگذرانند. قيمت کاالها می بايست به روشنی بروی برچسبی 

نوشته شده و آگهی دهندگان نمی توانند باعث گمراهی مصرف کنندگان شوند.
ارتباطات،  تا  گرفته  بازرگانی  از  سطحی  هر  در  را  فدرال  نظارت  آژانس  صد  از  بيش  کنگره   ،  1990 دهه  اوايل  تا 
درميان  بود.  کرده  تاسيس  استخدامي،  امکانات  تا  داروسازی  از  و  محصوالت  ايمنی  تا  گرفته  ای  هسته  انرژی  از  و 
 1966 درسال  که  )Federal Aviation Administration(است  ل  فدرا  هوانوردی  اداره  آژانسها  اين  جديدترين 
 تاسـيس شد و قوانين ايمنی مربوط به خطوط هوايی را به اجرا می گذارد و همچنين اداره ايمنی ترافيک اتوبان های ملي
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)National Highway Traffic Safety Administration( است که در 1971 تاسيس شده و نظارت بر اتومبيل ها و 
ايمنی رانندگان را به عهد ه دارد. هردو اين موسسات بخشی تحت نظر وزارت راه و ترابری فدرا ل عمل می کنند.

بدور  سياسی  فشارهای  از  تئوري،  در  و  مجزا  پرزيدنت  از  که  اند  يافته  سازمان  چنان  نظارتی  آژانسهای  از  بسياری 
باشند. آنها توسط هيئت های مستقلی اداره می شوند که اعضای آنها توسط پرزيدنت انتخاب شده و می بايست توسط 
سنای آمريکا تاييد شوند. بر طبق قانون، اين هيئت ها می بايست کميسيونرهايی را درخود داشته باشند که از هر 
دو حزب سياسی بوده و دوره معينی را که معموأل بين 5 تا 7 است خدمت کنند. هر آژانسی دارای کارمندانی است 
اين کند.  نظارت می  را  آنها  عمليات  و  داده  ها  آژانس  اين  به  را  زم  ال  بودجه  کنگره  نفرند.  از هزار  بيش  اغلب   که 

آژانس های نظارتی تا حدی شبيه دادگاه ها عمل می کنند. آنها محکمه هايی را که شبيه دادرسی های دادگاه هاست به 
راه می اندازند و حکم رای آنها منوط به مرور دادگاه های فدرال است.

عليرغم استقالل رسمی آژانس های ناظر، اعضای کنگره اغلب بدنبال اعمال نفوذ بر کميسيونرها به نفع موکالن خود 
هستند. برخی از منقدين ادعا می کنند که داد وستدهای گوناگون در موارد زيادی تاثير بيش از اندازه ای بر روی 
آژانس هايی که بر آنها نظارت می کنند داشته اند؛ مقامات رسمی آژانس اغلب از جزئيات داد وستد هايی که بر آنها 
قراراست نظارت کنند، طلب اطالعات می کنند و بسياری از آنها به محض آن که دوره تصدی آنها به عنوان ناظر بپايان 
منقدين از  برخی  دارند.  را  خود  نيز شکايات  ها  کمپانی  يابند.  می  را  پردرآمدی  های  آن صنايع شغل  در  رسد،   می 

شرکت ها شکايت از اين دارند که مقررات و نظارتهای دولت اغلب به محض نوشته شدن، به خاطر تغييرات سريعی که 
در داد وستد بوقوع می پيوندند ، کهنه می شوند. 

کوشش های فدرال در جهت کنترل حق انحصارطلبي
انحصارطلبان در ميان اولين ارگانهای تجارتی بودند که دولت فدرال به جهت منافع افراد جامعه در صد نظارت و کنترل 
آنها بر آمد. ادغام کمپانی های کوچک تر و تشکيل کمپانی های عظيم تر برخی از شرکت های بسيار بزرگ را قادر ساخت 
 تا از طريق "تثبيت" قيمت ها و يا با زير قيمت فروختن نسبت به رقبا از مقررات بازار فرار کنند. اصالح طلبان ادعا

می کردند که اين روش ها عاقبت مصرف کنندگان را با قيمت های باالتر و انتخابات کمتری در بازار روبرو می کند. 
قانون آنتی تراست شرمن که در سال 1890 وضع شد، اعالم داشت که هيچ شخص و يا داد وستدی قادر به انحصاری 
کردن يک تجارت نيست و همچنين نمی تواند باکس ديگر تلفيق شده و تجارت را محدود سازد. در اوايل دهه 1900، 
دولت از اين قانون استفاده کرده تا کمپانی استاندارد اويل راکفلر و چندين شرکت بزرگ ديگر را که گفته می شد از 

قدرت اقتصادی خود سوء استفاده کرده اند، خرد کند.
در سال 1914، کنگره 2 قانون ديگر را که جهت تقويت قانون آنتی تراست شرمن طرح ريزی شده بود ، تصويب کرد: 
قانون آنتی تراست کليتون)Clayton( و قانون کميسيون بازرگانی فدرال )Federal Trade Commission(. قانون 
آنتی تراست کليتون به روشنی بيشتر ممنوعيت تجارت غير قانونی را تعريف نمود. اين قانون تبعيض قيمت را که به 
برخی ازخريداران منفعت بيشتری را می داد ممنوع کردو معامالتی را که در آن کارخانجات فقط به معامله گرانی که 
موافقت می کنند تا محصوالت يک کارخانه رقيب را نفروشند، جنس و کاال می فروشد را ممنوع ساخت؛ و نيز برخی ديگر 
از ادغامات و ديگر عمل کردهايی که رقابت را کاهش می داد غير قانونی اعالم نمود. قانون کميسيون بازرگانی فدرال، 

کميسيونی دولتی را تشکيل داد که هدف آن جلوگيری از عمل کردهای تجارتی تبعيض آميز و ضد رقابتی بود.
منقدين اعتقاد داشتند که حتی اين ابزار ضد انحصارطلبی نوين نيز کامال موثر نبودند. در سال 1912، شرکت فوالد 
اياالت متحده، که بيش از نيمی از توليدات فوالد آمريکا راکنترل می کرد متهم به توليد جو انحصارطلبی در بازار شد. 
اقدامات قانونی عليه اين شرکت تا سال 1920 بطول انجاميد ودر آن سال دادگاه عالی تصميم مشهوری را اتخاذ کرد 
و رای بر اين داد که شرکت فوالد جو انحصارطلبی توليد نکرده بدان علت که درگير منع "غير منصفانه" تجارتی نشده 
است. دادگاه به دقت فراوان فرق بين بزرگ و انحصار طلبی يک شرکت را فرق گذاشت ونظر داد که حجم عظيم يک 

شرکت اساسأ بد نيست.
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دولت به پيگيرد های ضد انحصار طلبی پس از جنگ جهانی دوم ادامه داد. کميسيون بازرگانی فدرال و بخش ضد 
انحصار طلبی وزارت دادگستری مراقب انحصارات بالقوه بوده و جلوی ادغامات شرکت هايی که رقابت را آن قدر کاهش 
می دهند که باعث زيان مصرف کننده می شوند، را می گيرند. چهار مورد ذيل نشان دهنده چنين فعاليت هايی است:

، در موردی که شرکت آ لومينيم آمريکا درگير بود، دادگاه استيناف فدرال اين مورد را که سهم  در سال 1945  
بازار يک شرکت تا چه حد می تواند برسد قبل از آن که بتوان آن را متهم به عمل کردهای انحصارطلبی کرد، مورد 
رسيدگی قرار داد. دادگاه به 90 در صد قانع شد و خاطر نشان ساخت که "مشخص نيست که آيا 60 يا 65 درصد کافی 

است يا خير و قطعأ 33 در صد کافی نيست".

، برخی از کمپانی ها در صنعت تاسيسات برق مقصر و مجرم در تثبيت قيمت ها در جهت محدود  در سال 1961  
کردن رقابت در بازار شدند. کمپانی ها ی فوق موافقت به پرداخت مبالغ هنگفت به مصرف کنندگان شده و برخی از 

مديران اجرايی شرکت ها به زندان افتادند.

، ديوان عالی اياالت متحده تصميم گرفت که اگر تعدادی از شرکت ها سهم بزرگی از بازار را در  در سال 1963  
اختيار گيرند می توان مورد را ضد رقابتی عنوان کرد. اين مورد به بانک ملی فيالد لفيا مربوط می شد. دادگاه رای داد 
که اگر ادغام شرکت ها باعث شود که يک کمپانی سهم بيش از اندازه ای از بازار را در اختيار گيرد و اگرشواهدی وجود 

نداشت که اين ادغام مضر نيست، ادغام نمی تواند صورت گيرد.

اين که خرده فروشی صرفأ يک داد وستد غير متمرکز با  نتيجه رسيد که  ، دادگاه فدرال بدين   در سال 1997  
می باشد، خرده فروشان معينی همچون "فروشگاههای بزرگ" محصوالت اداری در بازارهای اقتصادی مجزايی به رقابت 
می پردازند. در آن بازارها، ادغام دو شرکت اصلي، ضد رقابتی محسوب می شود. اين مورد مربوط به يک شرکت توليد 
اين  بود.   )Home Depot( پو  و کمپانی محصوالت ساختماني، هوم دی   )Staples( محصوالت دفتری خانگي، استيپلز 

ادغام مورد موافقت قرار نگرفته و رد شد.

بوقوع انحصار طلبی  از قوانين  اين مثال ها نشان می دهند، هميشه آسان نيست که چه موقعی تخلف   همانطور که 
می پيوندد. تحليل گران اغلب در ارزيابی اين که آيا کمپانی ها به حد انحصار طلبی رسيده اند يا خير با يکديگر توافق 
ندارند. اوضاع اقتصادی مرتب در حال تغيير است و نظارت شرکت هايی که بنظر در يک مرحله تهديد انحصار طلبی 
محسوب می شوند ممکن است در مرحله ديگر تهديد کمتری به حساب آيند. برای مثال نگرانی در رابطه با قدرت بيش 
از حد انحصار طلبی های استاندارد اويل در اوايل دهه 1900 منجر به در هم شکستن امپراطوری نفت راکفلر به 
کمپانی های بيشمار کوچکتري، که شامل کمپانی هايی چون اکسان)Exxon( و موبيل)Mobile( می شود، شد. ولی در 
اواخر دهه 1990 ، وقتی که ا کسان )Exxon( و موبيل)Mobile( اعالم داشتند که در صدد ادغام هستند، نشانه ای 
از نگرانی در مردم ديده نشد، گرچه دولت پيش از تاييد اين ادغام، خواستار امتيازاتی شده بود. قيمت بنزين پايين 

بود و کمپانی های نفتی به اندازه کافی قدرتمند بودند که رقابت به طرز سالمی به جلو رود. 

حذف نظارت دولت بر حمل و نقل
اثری معکوس داشته  نظارت های ديگر   ، بوده  بازار  افزايش رقابت در  انحصار ملی  قانون ضد  اينکه هدف  با وجود 
اند. وقتی که آمريکائيان در باره تورم دهه 1970 بيش از حد نگران شدند، نظارتی که باعث کاهش رقابت در بازار 
 شده بود، تحت بررسی مجدد قرار گرفت. در موارد مختلفي، دولت تصميم به تسهيل کنترل در مواردی که نظارت،

کمپانی ها را از فشارهای بازار مصون می داشت، گرفت.
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صنعت حمل و نقل اولين هدف اين حذف نظارت دولت بود. کنگره، تحت رياست جمهوری پرزيدنت کارتر )81 – 1977(
با تدوين يک سری قوانين، بيشتر سپرهای نظارتی را که در جوار صنايع هواپيمائي، حمل ونقل و راه آهن کشيده شده 
بود، از بين برد. شرکت ها اجازه يافتند تا از هر مسير هوايي، زمينی و يا خط آهن که مايلند با يکديگر رقابت کرده و 
با آزادی بيشتری نرخ های خود را ارائه دهند. در پيش روی حذف نظارت دولت درصنعت حمل و نقل کنگره نهايتأ دو 

نظاره گر اقتصادی عمده را ا ز بين برد: کميسيون بازرگانی بين ايالتی 109 ساله و هيئت هوانوردی مدنی 45 ساله.
گرچه اثرات دقيق اين حذف نظارت را به سختی می توان اندازه گرفت ولي، به روشنی باعث اغتشاش در صنايع مزبور 
شد. مثأل خطوط هوايی را در نظر گيريد. پس از آن که کنترل دولت از اين صنعت برداشته شد، خطوط هوايی تالش در 
مانور دادن در اين جو تازه و کم اطمينان تر کردند. رقبای جديدی وارد بازار شدند که اغلب خلبانان و کارمندان غير 
اتحاديه ای را با دستمزد کمتر استخدام و خدمات ارزان و "بی تکلف" ارائه می دادند. کمپانی های بزرگ که به نرخهای 
تعيين شده توسط دولت که تضمين تامين هزينه هايشان را می کرد عادت کرده بودند، خود را مواجه با مشکالتی زياد 
در صحنه رقابت يافتند. برخی، همچون خطوط هوايی پان آمريکن ورلد)Pan American World(، که برای بسياری از 
آمريکائيها مترادف با دوره مسافرت هوايی سرنشين دار بود و خطوط هوايی ايسترن )Eastern( که در طی يک سال از 
هر خط هوايی آمريکائی بيشتر مسافر نقل و انتقال می داد، شکست خوردند. خطوط هوايی يونايتد)United(، بزرگترين 
خط هوايی کشور، دچار مشکل شد و وقتی که کارمندان خط هوايی مزبور موافقت به خريد آن کردند، از مهلکه نجات 

يافت.
گيج  را  جديد  خدمات  و  تازه  های  شرکت  ظهور  بسياری  گرفتند.  قرار  جريانات  اين  تاثير  تحت  نيز  کنندگان  مصرف 
 کننده يافتند. تغيير درنرخ پروازها نيز گمراه کننده بود و هميشه به رضايت مشتريان نمی انجاميد. انحصار طلبان و

کمپانی های نظارت شده عمومأ نرخ ها را چنان تعيين می کردند تا نيازهای در آمد کل آنها کامأل تامين شود، بدون نگرانی 
از اينکه چقدر هر يک از اين خدمات هوايی مجزا هزينه خود را متقبل می شود. وقتی که خطوط هوايی تحت نظارت 
بودند، نرخ پروازهای بين ايالتی و ديگر مسيرهای راه دور، و سرويس به شهرهای بزرگ، عمومأ به مقدار زيادی باالتر 
از هزينه واقعی پرواز از طريق آن خطوط تعيين می شد در حاليکه نرخ خطوط کوتاهتر و گرانتر و نرخ پرواز به مناطق کم 
جمعيت تر پايين تر از ارائه خدمات به اين مناطق تعيين می شد. با حذف نظارت دولت ، اين سيستم نرخ گذاری بهم 
خورد چون رقبای کوچکتر بزودی پی بردند که با تمرکز بر روی بازارهای پر حجم، که درآنها نرخ ها به شکلی مصنوعی 

باال بود، قادر به کسب منفعت می باشند.
پايين  را  نرخ  يا  نتيجه رسيدند که  اين  به  ،اغلب  بزرگتر  با رقبا، خطوط هوايی  بليط جهت مقابله  نرخ  پايين آوردن  با 
آورده و يا سرويس به بازارهای کم منفعت و کوچکتر را قطع کنند. برخی از اين سرويس ها بعدها پس از آن که خطوط 
جديد، که اغلب بخشی از خطوط هوايی بزرگتر محسوب می شدند، سر بر آوردند،  "رفت و آمد کننده مکرر"  هوايی 
مجددأ برقرار شد. اين خطوط هوايی کوچکتر سرويس های کمتر و نه چندان راحتی را )با استفاده از هواپيماهای پره 
 دار قديمی در عوض جت( مهيا ساختند ولی در کل، بازارهايی که ترس از دست دادن کل سرويس هوايی را داشتند،

ال اقل اين سرويس را داشتند. 
برای  پذيرفتند.  اکراه  با  را  آن  بعدها  ولی  بودند،  دولت  نظارت  حذف  مخالف  اساسأ  ونقل  حمل  های  کمپانی  بيشتر 
دولت  نظارت  اوليه حذف  روزهای  در  که  ارزان  هوايی  خطوط  از  بسياری  بود.  دو  از هر  ترکيبی  موقعيت،  مشتريان، 
سربرآورده بودند، ناپديد شدند و همچنين موجی از ادغامات در ميان خطوط هوايی ديگر، رقابت را در بازارهای معينی 
کاهش داد. معهذا، تحليل گران در کل موافقت دارند که نرخ بليط های هوايی اکنون پايين تر از آن نرخی است که اگر 
نظارت ادامه يافت می بود و مسافرت هوايی در حال رونق است. در سال 1978، سالی که حذف نظارت دولت بر خطوط 
هوايی آغاز شد، مسافرين 226.800 ميليون مايل )362.800 ميليون کيلومتر( را از طريق خطوط هوايی آمريکا طی 

کردند. درسال 1997، اين رقم سه برابر شد، و به 605.400 ميليون مايل )968.640 کيلومتر( رسيد.
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ارتباطات
تا دهه 1980 در آمريکا واژه "کمپانی تلفن" مترادف با شرکت تلفن، تلگراف آمريکا)AT&T( بود. AT&T تقريبأ تمامی 
 )Baby Bells(" عرصه های داد وستد تلفن را کنترل داشت. شعبه هاي منطقه ای اين کمپانی، که به "بلهای کوچک
شناخته می شدند، انحصارطلبان نظارت شده بودند که حق انحصاری در عرضه خدمات در مناطق ويژه ای را دارا بودند. 
 کميسيون ارتباطات فدرال )FCC( نرخ مکالمات از راه دور بين اياالت را نظارت می کرد، در حالي که ناظرين ايالتی

نرخ های مکالمات راه دور درون ايالت و مکالمات تلفنی محلی را تعيين می کردند.
نياز  ظاهرأ  که  رقابت،  انحصارات طلب هستند.  برق،  های  تلفن همچون شرکت  های  که شرکت  اذعان داشت  دولت 
به کشيدن خطوط چند گانه به مناطق را ملزم می ساخت، ممکن به نظر می رسيد. اين طرز فکر با آغاز دهه 70 وقتی 
که تحوالت تکنولوژيکی عظيم پيشرفته هايی سريع در ارتباطات را نويد داد، تغيير يافت. شرکت های مستقل اعالم 
داشتند که قادر به رقابت با AT&T هستند. آنها ادعا می کردند که انحصارطلبيAT&T، از طريق امتناع ورزيدن به 

صدور اجازه به آنها در جهت اتصال به شبکه عظيم خود،عمأل آنها را مسکوت گذاشته است.
 AT&T حذف نظارت ارتباطات در دو مرحله بزرگ صورت گرفت. در سال 1984، دادگاه عمأل به انحصار طلبی تلفن 
پايان داد و غول ارتباطات را مجبور ساخت تا شرکت های وابسته منطقه ای خود را جدا سازد. AT&T بخش عمده ای از 
دادوستد تلفن راه دور را هنوز در دست داشت ولی رقبای شديدی چون کمپانی ارتباطی ام سی آی )MCI( و يا شرکت 
ارتباطاتی اسپرينت )Sprint( برخی از اين سهم را تصاحب کردند. اين جريان نشان داد که رقابت قادر به پايين آوردن 

قيمت ها و ارائه سرويس برتر منجر می شود.
يک دهه بعد، فشار بر سر انحصار طلبی بيبی بل ها )Baby Bell( بر سر سرويس تلفن محلی باال گرفت. تکنولوژی های 
نوين، شامل کيـبل تی وی )Cable TV( ، خدمات بی سيم، اينترنت و احتماأل راه های ديگر، به افراد راههای ديگری 
درمقايسه با خطوط تلفن محلی نشان داد. اقتصاد دانان می گفتند که قدرت عظيم انحصارطلبی شرکت های تلفن اين 
تحوالت تکنولژيکی را خنثی می کند. بويژه اين که رقبا هيچ گونه شانسی برای بقا ندارند مگر اين که الاقل بطور موقتي، 

قادر به اتصال به شبکه های کمپانی های بزرگتر شوند، چيزی که بيبی بل ها به طرق گوناگون با آن مخالفت داشتند.
در سال 1996، کنگره آمريکا با تصويب قانون ارتباطات)Telecom. Act( سال 1996 چاره ای به ميان گذاشت. اين 
AT&T ، وکيبل تی وی )Cable TV( و ديگر کمپانی های نوپا اجازه داد  قانون به کمپانی های تلفن راه دور همچون 
 تا وارد داد وستد تلفن محلی شوند. بر طبق اين قانون انحصار گرايان منطقه ای بايد اجازه دهند تا رقبای جديد به

شبکه های آنها وصل کنند. اين قانون جهت تشويق شرکت های منطقه ای برای خوش آمد گفتن به ورود رقبا اعالم 
داشت که اين شرکت های منطقه ای به محض اينکه رقابت جديد در حوزه آنها پا گرفت، اجازه وارد شدن به داد وستد 

راه دور را دارند. 
تا اثرات اين قانون جديد را حس کرد گرچه عالئم مثبتی ديده مي شد.  در پايان دهه 1990، هنوز خيلی زود بود 
يژه در مناطق شهری نمودند، جائي که دسترسی به  انبوهی از کمپانی های کوچکتر شروع به ارائه سرويس تلفن محلي، بِوِ
تعداد زيادتری ا زمشتريان با هزينه کمتر بود. تعداد مشترکين تلفن های موبيل به سرعت زياد شد. تعداد بي شماری 
از ارائه دهندگان سرويس اينترنت جهت وصل خانوارها به شبکه جهانی اينترنت، بوجود آمدند. تحوالت ديگری نيز 
صورت گرفت که کنگره انتظار آنها را نداشت. تعداد زيادی از کمپانی های تلفن ادغام شدند و بيبی بل ها سدهای 
فراوانی را جهت جلوگيری از ورود رقبا به عرصه خود برپا کردند. کمپانی های منطقه ای جهت ورود به ارائه خدمات راه 
دور بسيار آهسته عمل کردند. در عين حال، برای برخی از مصرف کنندگان، به ويژه مشترکين خانگی و افراد ساکن 
در مناطق حومه که تا پيش از اين سرويس تلفن آنها توسط مشتريان شهری و دادوستد ها سوبسيده می شد، حذف 

نظارت باعث افزايش قيمت ها شد.
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مورد ويژه بانکداري

در رابطه با نظارت، بانکها از موارد ويژه به شمار می روند. از يک طرف، آنها داد و ستدهای خصوصی هستند هم چون 
 سازندگان توليد کنندگان اسباب بازی و کمپانی های فوالد. از طرف ديگر آنها هم چنين در اقتصاد، نقشی عمده ايفا

مي کنند و از اين رو رفاه همه کس را در بر می گيرند و نه فقط مشتريان خود را. از دهه 1930به بعد، قواعد و قوانينی 
جهت تشخيص موقعيت واحد بانکها تدوين شده است. 

يکی از مهمترين اين قواعد و قوانين، بيمه سپرده است. در طی کساد عظيم دهه 1930، کاهش اقتصادی آمريکا وقتی 
بانک هايی سقوط خواهند کرد، در صدد برداشت  با نگرانی از اين که  که تعداد زيادی از دارندگان حساب سپرده، 
تمامی وجوه و سرمايه های خود در آن واحد کردند، وخيم تر شد. در نتيجه، "يورش" به بانک ها، دارندگان حساب های 
سپرده اغلب با حالتی وحشت زده در خيابانها صف می کشيدند تا پول خود را از بانک ها بيرون بکشند. بسياری از 
بانکها، منجمله آنهايی که از روی احتياط عمل می کردند، به علت آنکه به سرعت کافی قادر به تبديل تمامی دارايی خود 
 به پول نقد جهت رضايت خواسته مشتريانشان نبودند، سقوط کردند. در نتيجه، عرضه پولی که بانکها قادر به ارائه به

بيشتری  اقتصادی  فرسايش  به  خود  که  شد  کمتر  و  کمتر  بودند،  وام  صورت  به  وستدها  داد  و  صنعتی  های  واحد 
انجاميد. 

بيمه سپرده جهت جلوگيری از چنين يورش هايی به بانک ها تدبير شد. دولت اعالم کرد که تا حد معينی، اکنون صدهزار 
دالراست، از سپرده های مردم پشتيبانی و حفاظت می کند. اکنون، اگر بانکی در مشکل مالی بيفتد، دارندگان حساب 
لزومی برا ی نگرانی ندارند. آژانس بانک بيمه، دولت، معروف به شرکت بيمه سپرده )FDIC( دولت، با استفاده از وجوه 
جمع آوری شده بشکل حق بيمه از خود بانکها، پول دارندگان حسابها را می پردازد. دولت در صورت لزوم همچنين از 
در آمد مالياتهای عمومی جهت حفاظت دارندگان حساب از ضرر استفاده می کند . نظارت کنندگان جهت محافظت دولت 
بانکی در پی دست زدن به اگر موردی يافت شود که  نظارت قرار داده و  بانکها را مورد   از ريسک مالی بی حساب، 

ريسک های بی جاست، عمل های موثر و اصالح کننده ای برمی دارد.
عصر نيوديل )New Deal( دهه 1930 نيز به قوانين جلوگيری بانک ها از واردشدن به دادوستد بيمه و اوراق بهادار، 
شتابی مخصوص داد. بسياری از بانک ها تا قبل از کساد عظيم، دچار مشکل، شدند. بانک ها ريسکهای زيادی در بازار 
بورس می کردند و يا گه و بيگاه وام هايی به کمپانی های صنعتی می دادند که در آنها سرپرستان و کارمندان باال رتبه 
دوراني،  چنين  مجدد  وقوع  از  جلوگيری  جهت  عظيم، مصمم  کساد  دوره  داشتند. سياستمداران  منافع شخصی  بانک 
 قانون گالس استيگل )Glass- Steagall( را وضع نمودند که ادغام داد وستد بانکداري، اوراق بهادار و بيمه را ممنوع

می ساخت. اين نظارت ها در دهه 1970جنجال برانگيز شد و اين وقتی بود که بانکها شکايت کردند که اگر به آنها 
اجازه داده نشود که خدمات مالی ديگری به مشتريان خود عرضه کنند مشتريان خود را به ديگر کمپانی های مالی از 

دست می دهند.
دولت با ارائه آزادی بيشتر به بانکها جهت ارائه انواع جديدی از خدمات مالی جديد، دست بکار شد. در اواخر سال 
1999، کنگره آمريکا اليحه مدرنيزه کردن خدمات مالی 1999 را تصويب کرد که باعث قانون گالس استيگال شد. 
قانون جديد، ماورای آزادی قابل توجهی که بانکها تا به آن وقت داشتند پيش رفت و اجازه داد تا بانکها از خدمات 
بانکداری گرفته تا تضمين اوراق بهادار را به مشتريان ارائه دهند. قانون اجازه داد که بانکها، شرکت های بيمه و اوراق 
بهادار تشکيل غولی های مالی داده تا بتوانند طيفی از خدمات مالی که، شامل شرکت های سرمايه داري، سهام و اوراق 
قرضه، بيمه و وام ماشين باشد را ارائه دهند. اين قانون نيز همچون قوانين عدم نظارت حمل ونقل، ارتباطات و ديگر 

صنايع، انتظار می رفت تا موجی از ادغامات را در ميان انستيتوهای مالی بوجود آورد.
خود  سالمت  به  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  سالهای  در  آمريکا  بانکداری  وسيستم  بود  موفق  نيوديل  قانون  کلي،  بطور 
بازگشت. ولی مجددأ در دهه های 1980 و 1990 با مشکالتی که قدری بخاطر نظارت اجتماعی بود مواجه شد. پس از 
جنگ، دولت مايل به ترويج و رونق افراد به صاحب خانه شدن شد و از اين رو بخش بانکداری جديدی را بنام صنعت 
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پس انداز و وام گشود، تا بر روی وام های دراز مدت مسکن، که وام مسکن خوانده می شود تمرکز کند. اين صنعت 
با مشکلی عظيم مواجه شد: وام مسکن معموأل 30 ساله است و نرخ بهره ای ثابت را به همراه دارد، در حالي که بيشتر 
 سپرده ها، مدت های کوتاهتری را به همراه دارند. وقتی که نرخ بهره کوتاه مدت از نرخ وام مسکن های دراز مدت

می رسد، اين صنعت پول از دست مي دهد. نظارت کنندگان جهت حفاظت اين انستيتوهای مالی و نيز بانکها عليه چنين 
پيش آمدي، تصميم به کنترل نرخ بهره در سپرده ها گرفتند.

 تا مدتی اين سيستم بخوبی کار کرد. در دهه 1960 و 1970 تقريبأ تمامی آمريکائيان وام S&L برای خريد مسکن
می گرفتند و نرخ های بهره پرداختی در سپرده های نگهداری شده در S&L پايين بود ولی ميليونها آمريکائی پول های 
خود را در آنجا می سپردند چون بيمه سپرده آنها برای سرمايه گزاری امن بود با آغاز دهه 1960، نرخ بهره با تورم 
شروع به افزايش کرد. تا دهه 1980، بسياری از صاحبان حساب با گذاشن سپرده خود در بازار پول و ديگر اموال غير 
بانکي، بدنبال منفعت بيشتر افتادند. بانکها و شرکت های پس انداز و وام در يک فشار مالی قرار گرفتند چون قادر به 

جذب سپرده های جديد که موجودی اوراق بهاداروام های دراز مدتشان را تامين کند نبودند.
دولت جهت پاسخگويی به مشکالت آنها در دهه 1980 شروع به از بين بردن تدريجی حداکثر مجاز نرخ بهره درسپرده 
موسسات پس انداز و وام و همچنين بانک ها کرد. با اينکه اين به انستيتو ها کمک کرد تا مجددأ مشتريان را جذب 
سپرده کند، باعث ضررهای عظيم و گسترده ای در موجودی اوراق بهادار وامهای مسکن موسسات پس انداز و وام، که تا 
حد زيادی نرخ های بهره پايين تری ازآنچه S&L به دارندگان حساب های سپرده پرداخت می کرد، بدست می آورند،شد. 
 S&L در پاسخ به اين شکايات ها، کنگره مجددأ محدويت های موجود در پرداخت وام را سهل تر ساخت به شکلی که
ها قادر به سرمايه گزاری های پر منفعت تر شدند. بويژه، کنگره اجازه داد تا اين انستيتوها در کار وام به مشتريان، 
وارد داد وستد ها و معامالت امالک بازرگانی شوند. کنگره همچنين برخی از شيوه های نظارت حاکم بر مقدار سرمايه 

سپرده در S&L ها را، رفع نمود. 
S&L ها از ترس اينکه مبادا محجور شوند وارد فعاليت های پر مخاطره ای چون داد و ستد معامالت امالک شدند، در 

برخی از موارد، اين کسب و کارهای مخاطره آميز وقتی که شرايط اقتصادی نامطلوب شد بی منفعت از آب در آمد. در 
واقع کنترل برخی از اين موسسات به دست افراد نادرست افتاده و آنها را غارت کردند و بسياري، ضررهای هنگفتی 
را متحمل شدند. دولت به جهت تنگنای مالی و فشارهای سياسی که باعث تقليل تعداد ناظرين بر اين موسسات شده 

بود، خيلی دير اين بحران را شناخت.
بحرانهای S&L در طی چند سال تبديل به بزرگترين رسوايی مالی در تاريخ آمريکا گشت. تا پايان دهه، تعداد زيادی از 
موسسات S&L ورشکسته شدند؛ حدود نيمی از S&L ها که از سال 1970 مشغول کاربودند در سال 1989 از بين 
رفتند. شرکت بيمه وام و پس انداز )FSLC(، که پول دارندگان حساب را تضمين می کرد، خود ور شکسته شد. در 
سال 1989، کنگره و پرزيدنت موافقت کردند که با اقداماتی مشخص و نيز از طريق پول ماليات دهندگان که اليحه 
 اجرا، بهبود، اصالح انستيتوهای مالي)Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement Act( خوانده

 S&L انستيتوهای  بستن  جهت  را  دالر  بيليون   50 مبلغ  قانون  اين  روند.   S&L صنعت  نجات  به  شود،  می 
محدوديت  و  داده  تغيير  کامأل  را  مالی  انستيتوهای  بر  کننده  نظارت  ابزار  همچنين  قانون  داد.  اختصاص  ورشکسته 
رزلوشن تراست  شرکت  بنام  جديد  دولتی  آژانس  يک  داشت.  اعمال  را  ای  تازه  بهادار  اوراق  موجودی   های 

)Resolution Trust Corp( تشکيل شد تا حساب انستيتوهای ورشکسته را تصفيه کند. در ماه مارس 1990، مبلغ 
78 هزار ميليون دالر ديگر به حساب RTC ريخته شد. ولی مقدار کل هزينه پاکسازی اين موسسات باال و باالتر رفته 

و به حد 200 هزار ميليون دالر بالغ شد.
آمريکائيان پس از جنگ درسهای بسياری از تجربه شان با سيستم نظارت بانکداری آموختند. اولين درس اين بود که 
بيمه سپرده دولت، حفاظتی برای خرده پس انداز کنندگان بود و با کاهش خطر يورش به بانک ها، کمک به ثبات سيستم 
بانکی می نمايد. دوم آن که، کنترل نرخ بهره کاری نيست. سوم، دولت نمی بايست عملکرد بانک های سرمايه داری را 
هدايت کند؛ در عوض، سرمايه گزاری بايد بر اساس نيروهای بازار و ارزش اقتصادی تعيين شود. چهارم، بانکهايی که 
به خودی ها وام می دهند و يا کمپانی هايی که با خوديها دست دارند می بايست به دقت تحت نظارت قرار گرفته و 
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عمليات آنها محدود شود. پنجم، وقتی که بانکها ورشکسته می شوند، بايد به سرعت تمام بسته شده، پس اندازهايشان 
پس داده و وام های آنها به ديگر انستيتو های مالی مطمئن تر انتقال داده شود. صرفأ باز نگهداشتن انستيتوهای 

ورشکسته سيستم وام دهی را از حرکت باز داشته و فعاليت اقتصادی را مختل می سازد.
نهايتأ، با اين که بايد به بانکها پس از ورشکسته شدن اجازه داده شود تا سقوط کنند، ولی آمريکائيان معتفدند که دولت 
مسئوليت مستمری جهت نظارت آنها داشته و می بايست آنها را از درگير شدن در وامهای پر مخاطره که به کل اقتصاد 

ضرر می زند بدور نگاه دارد. 
نظارت کنندگان، عالوه بر نظارت مستقيم، روز به روز به اهميت بانکها در زمينه افزايش سرمايه شان تاکيد می ورزند. 
مقتضيات سرمايه گزاری در کنار اين که به بانکها وجه الزم را درصورت رخداد يک ضرر ارائه می دهد، صاحبان بانکها 
را ترغيب می کند که به شکلی مسئوالنه عمل کنند چون آنها اين وجوه را در صورت سقوط بانکها از دست خواهند 
 داد. نظارت کنندگان همچنين بر اهميت ملزم ساختن بانکها جهت ارائه وضعيت مالی شان تاکيد می کنند؛ بانکها اگر

فعاليت ها و وضعيت مالی شان در اختيار مردم باشد، به احتمال زياد بشکلی مسئوالنه عمل خواهند کرد.

حفاظت از محيط زيست
نظارت برعملکردهايی که به محيط زيست مربوط می شود، تحولی نسبتأ نوين در آمريکا بشمار می رود ولی نمونه خوبی 

از دخالت دولت در اقتصاد برای يک اجتماعی محسوب می شود.
موتور دود  شدند.  زيست  محيط  بر  صنعتی  رشد  تاثير  نگران  بيشتر  روز  به  روز  آمريکائيان   ،1960 دهه  شروع   با 
ماشين ها و ديگر اشکال آلودگی هوا در شهرهای بزرگتر شناخته شد. آلودگی نشانگرآنچه اقتصاددانان آن را "بروني" 
می خوانند شد، هزينه ای که ذات انجام دهنده قادر به فرار از آن بوده ولی کل جامعه بايد آن را متحمل شود و بپردازد. 
برخی از کارشناسان محيط زيست، با ناتوانی نيروهای بازار در حل چنين مشکالتی اعالم داشتند که دولت تعهدی اخالقی 
جهت حفظ بوم سامانه )اکوسيستم( آسيب پذير کره زمين دارد حتی اگر انجام چنين کاری تا حدی مستلزم قربانی کردن 
رشد اقتصادی گردد. از اين رو يک سری قوانين جهت کنترل آلودگي، منجمله قانون هوای پاک 1963، قانون آب پاک 

1972 و قانون آب آشاميدنی سالم 1974، وضع شد.
طرفداران محيط زيست در دسامبر 1970 با تاسيس آژانس حفاظت محيط زيست )EPA( ، که برخی از برنامه های دولتی 
را که مسئول حفاظت محيط زيست بودند، زير يک چتر جمع می نمود، به هدف بزرگی نائل آمدند. EPA مسئول تدوين 
و اجرای حدود قابل تحمل آلودگی بوده و برنامه های زمان بندی شده ای را وضع می کند تا آلوده کنندگان را ملزم به 
اطاعت از استانداردهای وضع شده نمايد؛ از آنجائي که بيشتر مقررات تازه هستند، به صنايع وقت کافی، اغلب تا چند 
سال، داده می شود تا از استانداردها متابعت کنند. EPA همچنين صاحب اختيار هماهنگ کردن و حمايت از تحقيقات 
وتالشهای ضد آلودگی در سطح ايالتی و دولتي، گروههای مردمی و بخش خصوصی و انستيتوهای آموزش و دانشگاهها 
نيز می باشد. ادارات منطقه ای EPA، برنامه های منطقه ای تصويب شده جهت فعاليتهای جامع محيط زيستی را طرح 

ريزي، هدايت و به اجرا در می آورند.
اطالعات جمع آوری شده از آغاز تاسيس آژانس حفاظت از محيط زيست نشانگر بهبودی های عظيمی در امر کميت محيط 
زيست است؛ برای مثال، کشور شاهد کاهش تقريبأ تمامی انواع آلوده کنندگان هوا بوده است. در سال 1990 بسياری 
از آمريکائيان براين اعتقاد بودند که کوشش های عظيم تری جهت مبارزه با آلودگی هوا الزم است. کنگره تبصره های 
مهم تری را به قانون هوای پاک ضميمه نمود و تمامی آنها با امضای پرزيدنت جرج بوش )1993- 1989( بصورت قانون 
در آمد. قوانين سيستم بازاری مبتکرانه ای را جهت تضمين کاهش گسيل سولفور دای اکسيد، که توليد باران اسيدی 
مي کند، اتخاذ نمودند. اعتقاد بر اين است که اين نوع آلودگی باعث خسارات جبران ناپذيری به جنگل ها و درياچه ها، 

بويژه در کرانه شرقی اياالت متحده و کانادا می شود. 
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گام های بعدی چيست؟
به احتمال قوی جدايی ليبرال، محافظه کار در نظارت بر محيط زيست، ايمنی و بهداشت محل کار از همه عميق تر و جدی 
تر است، گرچه نظارت های دولتی ديگر نيز تا اندازه ای عميق می باشد. دولت در دهه 1970 با شدت هر چه تمام تر 
به نظارت اجتماعی ادامه داد ولی رئيس جمهور جمهوری خواه رونالد ريگان )1989 – 1981( در دهه 1980 در صدد 
محدود کردن اين نظارتها برآمد و تا حدی نيز به موفقيت رسيد. نظارت آژانس هايی چون اداره ايمنی حمل و نقل اتوبان 
های ملی و اداره بهداشت و ايمنی کاری )OSHA( به طرز قابل توجهی تا چند سال کاهش يافت. اين کاهش نظارت تا 
حدی توسط مواردی چون منازعه بر سر اينکه آيا NHTSA می بايست استاندارد فدرا ل را که کليه سازندگان اتومبيل 
را ملزم می سازد که در اتومبيل ها کيسه هوا نصب کنند ) وسايل ايمنی که در زمان يک تصادم ناگهانی باد می شوند 
و سرنشينان اتومبيل را محافظت می کنند( اعالم کند شدت يافت. نهايتأ سازندگان اتومبيل ملزم شدند که به نصب 

چنين وسايلی را در اتومبيل ها نصب کنند.
که  خواه  جمهوری  ولی حزب  يافت.  نوين  تحرکی  در سال 1992،  دمکرات  کلينتون  انتخابات  از  اجتماعی پس  نظارت 
درسال 1994 کنترل کنگره را برای اولين بار در عرض 40 سال پيش از آن بدست گرفت مجددأ نظارت کنندگان 

اجتماعی را در حالت تدافعی قرار داد. اين يک حس محتاطانه جديدی را در آژانس های همچون OSHA بوجود آورد.
EPA در دهه 1990، تحت فشار قضايی شديد و با چرب زبانی و نه روش سخت نظارت مستقيم از داد وستدها خواست 

تا به حفاظت محيط زيست توجه نمايند. آژانس از کارخانجات اتومبيل سازی و شرکت های برق خواست تا ذرات ريز 
دوده ای را که عمليات آنها به هوا پخش می کند کاهش دهند و با مقامات و سازمانهای مسئول همکاری کرد تا مواد 

)Al Gore( معاون  را کنترل کند. در عين حال، آل گور  زباله های چون کودهای شيميائی مزارع  و  آبها  آلوده کننده 
پرزيدنت کلينتون در طول دو دوره رياست جمهوري، که طرفدار پر و پا قرص قوانين حفاظت از محيط زيست بوده، با 
مبارزه عليه آلودگی هوا جهت جلوگيری ا زگرم شدن زمين، اتومبيل های فوق کارآ  که مواد آلوده کننده کمتری به هوا 
می فرستند وتشويق نمودن افرادی که از سيستم حمل و نقل عمومی استفاده مي کنند به پشتيبانی از خط مشی های 

EPA برخاست.

دولت در عين حال سعی در استفاده از مکانيسم های قيمت جهت نايل آمدن به اهداف نظارتی خود، به اميد که الاقـل 
اين روش کمتر از بقيه روش ها مخل نيروهای بازار است، کرده است. برای مثال، دولت سيستم اعتبارات آلودگی 
هوا را تدبير کرد که به کمپانی ها اجازه می دهد که در بين خود اعتباراتی را رد و بدل کنند. کمپانی هايی که قادر به 
برآوردن شرايط و در خواستهای الزمه جهت آلودگی هوا به کمترين هزينه برآيند قادرند اعتبار را به کمپانی های ديگر 
بفروشند. مقامات اميدوار بودند که از اين طريق اهداف کنترل آلودگی به کارآترين وجه به انجام می رسد. حذف 
نظارت اقتصادی تا پايان 1990 طرفدارانی پيدا کرد. برخی از اياالت به کنترل نظارت بر تاسيسات برق، که بواسطه 
عرضه سرويس به مناطق گوناگون که جدای از يکديگر بودند به شکل مسئله ای بغرنج در آمده بود، پايان دادند. مخلوط 
کردن تاسيسات عمومی و خصوصی و هزينه های هنگفت حاصله که در طی تاسيس تاسيسات توليد برق بوجود آمده 

بود پيچيد گی اين امر را چندين برابر ساخت.
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بخش هفتم

سياست پولی و مالی
 نـــقش دولــت در اقـــتصاد آمـــريکا بـــسيار فـــراتـر از
بخصوص صنايع  گر  نظاره  عنوان  به  هايش   فعاليت 
می بـــاشد. دولــــت همچنين مــــسئول حـــرکت فعاليتهای 
تثبيت قيمت  و  باالی استخدام  نگهداری سطح  اقتصادی، 
ابزار  دو  از  اهداف  اين  به  رسيدن  برای  دولت  هاست. 
سطح  آن  طريق  از  که  مالی،  سياست  کند:  می  استفاده 
مناسب مالياتها و هزينه تعيين می شود؛ و سياست پولی 
اداره اقتصادی  سيستم  به  پول  عرضه  آن  طريق  از   که 

می شود.
بيشتر سياست اقتصادی اياالت متحده از زمان کساد عظيم 
يافتن  جهت  دولت  پی  در  پی  تالش  درگير   1930 دهه 
ترکيبی متعادل از اين دو خط سياست پولی و مالی که رشد 
دائمی و تثبيت قيمت را باعث می شود بوده است. اين کار 

سهلی نيست و با شکست ها ی قابل توجهی را در طول اين سالها روبرو شده است.
با اين حال دولت در ترويج رشد دائم بهتر و بهتر شده است. از سال 1854 تا 1919 ، اقتصاد آمريکا به اندازه ای که 
رکود يافت، رشد نيز داشت: توسعه اقتصادی ميانگين )که افزايش بازده کاالها و خدمات نيز خوانده می شود( حدود 
27 ماه بطول انجاميد، در حالي که رکود اقتصادی ميانگين )دوره کاهش بازدهي( 22 ماه طول کشيد. از سال 1919 
تا 1945، اين رکورد بهبود يافت و توسعه ميانگين به 35 ماه رسيد و رکود اقتصادی ميانگين به 18 ماه تقليل يافت. 
از 1945 تا 1991، اوضاع از اين هم بهتر شد و توسعه ميانگين به 50 ماه رسيده و رکود اقتصادی ميانگين به 11 

ماه رسيد.
معهذا تورم ازاين هم سرسخت تربوده است. قيمت ها تا قبل از جنگ جهانی دوم به طرز قابل توجهی ثابت بودند؛ برای 
مثال سطح قيمت مصرف کننده در سال 1940 از سطح اين قيمت در سال 1778 باالتر نبود. ولی 40 سال بعد در سال 

1980، اين سطح 400 در صد باالتر از سطح 1940 بود.
پرونده نسبتأ ضعيف دولت در رابطه با تورم تا حدی نشانگر اين حقيقت است که دولت در طی بيشتر سالهای اوليه پس 
از جنگ اهميت بيشتری به مبارزه با رکود اقتصادی )که به افزايش بيکاری منجر می شود( داد. با آغاز سال 1979، 
دولت توجه بيشتری به تورم داده و پرونده اقتصادی دولت روز به روز بهبود يافته است. تا اواخر دهه 1990، کشور 
از دوران رشد قوی، بيکاری پائين و تورم آهسته بهره برد. در حالي که سياستمداران در کل در مورد آينده خوش بين 

هستند ولی اين را نيز پذيرا هستند که بی ثباتی هايی نيز در قرن تازه درجلوی راه قرار دارد.

سياست مالی، بودجه و ماليات
رشد دولت از دهه 1930 با افزايش پيوسته بودجه همراه بوده است. در سال 1930، دولت فدرال فقط 3.3 در صد 
توليد ناخالص را تشکيل می داد. اين شاخص نشان دهنده کل بازده کاالها و خدمات به غير از صادرات و واردات است. 
اين رقم به حدود 44 در صد توليد ناخالص داخلی در بحبوحه جنگ جهانی دوم، در سال 1944 رسيد و سپس در سال 
1948 به 11.6 در صد نزول کرد. ولی بودجه کل دولت به عنوان بخشی از توليد ناخالص داخلی در سالهای بعد افزايش 

يافت و به 24 درصد در سال 1983 رسيد و سپس مدتی نزول کرد. درسال 1999، اين رقم به 21 در صد رسيد.
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تحوالت سياست مالی روندی زيرکانه را در خود داشته است. هر ساله، پرزيدنت بودجه ای را تسليم کنگره می کند. 
قانون گزاران پيشنهادات پرزيدنت را در چندين مرحله مورد بررسی قرار می دهند. نخست، در مورد سطح کل بودجه 
و ماليات تصميم می گيرند. سپس، رقم کل را به بخش های مختلفی چون هزينه دفاع ملی، خدمات انسانی و بيمه 
بهداشت، حمل و نقل تقسيم می کنند. و در پايان، کنگره به لوايح هر يک پرداخته و دقيقأ مقدار بودجه الزم را جهت 
آن سال مالی برای آن سازمان و يا هدف مخصوص تعيين می کند. هر اليحه اختصاصی جهت اجرا می بايست توسط 
پرزيدنت امضا شود. اين روند بودجه اغلب يک دوره کامل کنگره را اشغال می کند؛ پرزيدنت پيشنهادات خود را در 
اوايل ماه فوريه ارائه داده و کنگره اغلب کار خود را جهت اليحه های اختصاصی حتی تا ماه سپتامبر )و گاهی اوقات 

حتی پس از آن( نيز تمام نمی کند.
بردرآمد است که در سال 1999 حدود  ماليات  پرداخت هزينه هايش همانا  بودجه دولت فدرال جهت  منبع اصلی 
48 در صد کل در آمد فدرال را تشکيل می داد. ماليات حقوق بگيران، که پول برنامه های بازنشستگی و مديکير 
ا ست. در سال 1998،  ز اهميت خاصی برخوردار شده  ا  برنامه ها  اين  بواسطه رشد  را می پردازد،   )Medicare(
ماليات حقوق بگيران، يک سوم کل در آمد دولت فدرال را تشکيل می داد؛ کارفرمايان و کارمندان هر يک می بايست 
مبلغی برابر با 7.65 در صد دستمزدشان تا حد 68400 دالر در سال را می پرداختند. دولت فدرا ل ده در صد ديگر 
 از در آمد خود را از ماليات بر منافع شرکت ها کسب می کند واقالم متفرقه مالياتی ديگر، مابقی در آمد دولت را شامل

می شوند. ) دولت های ايالتی، برعکس، عمومأ بيشتر در آمد ماليات خود را از ماليات بر امالک بدست می آورند و ماليات 
بر درآمد اياالت از پس از جنگ جهانی دوم اهميت شايانی يافته است.(

برخی  از در آمد شهروندان آمريکا در سراسر دنيا و درآمد دارندگان کارت سبز و درآمد  بردر آمد فدرال  ماليات 
 1862 سال  در  آمريکا  بردرآمد  ماليات  قانون  اولين  شود.  می  وصول  آمده  بدست  کشور  در  که  ها  مقيم  غير  از 
درآمد بر  ماليات  کميسيونر  اداره  همچنين   1862 ماليات  قانون  شد.  وضع  داخلی  های  جنگ  از  پشتيبانی   جهت 
)Office of the Commissioner of Internal Revenue( را تاسيس کرد تا ماليات ها را جمع آوری و در صورت لزوم 
قوانين مالياتی را از طريق توقيف امالک و دارائی کسانی که ماليات خود را نمی دهند از طريق تعقيب و دادرسی به 

اجرا گذارد. قدرت و حاکميت اين کميسيون تا امروز به قوت خود باقی مانده است.
به علت آنکه توزيع ماليات بر در آمد در بين اياالت متناسب نبود، در سال 1895 توسط ديوان عالی آمريکا خالف قانون 
اساسی شناخته شد. در سال 1913 که شانزدهمين تبصره قانون اساسی تصويب شد کنگره قدرت يافت تا بدون 
هيچ مشکلی ماليات را از مردم وصول کند. با اين حال، بجز در طول جنگ جهانی اول، ماليات بر درآمد تا دهه 1930 
بخش کوچکی از در آمد دولت را تشکيل می داد. در طی جنگ جهانی دوم ، سيستم مدرن اداره ماليات بردرآمد فدرال 
ماليات منبع اصلی در آمد فدرال  يافت و وصول  بااليی افزايش  به سطح بسيار  ماليات بردرآمد  بوجود آمد. ميزان 
شد. با آغاز سال 1943، دولت از کارفرمايان خواست تا ماليات الزمه را از کارمندان خود با نگه داشتن وجه معينی از 
برگه درآمدشان، جمع آوری کنند. اين خط مشی که جمع آوری را تسريع بخشيد باعث افزايش قابل توجهی از ماليات 

دهندگان شد.
بيشتر منازعات بر سر ماليات بر درآمد بر سر 3 موضوع می چرخد: ميزان کلی و مناسب سطح ماليات؛ طريقه وصول 

ماليات و ميزان استفاده از ماليات جهت ترويج آرمانهای اجتماعي.
سطح کلی کسب ماليات از طريق مذاکرات و جلسات بودجه معين می شود. با اين که آمريکائيان در طی دهه های 1970، 
1980 و بخشی از 1990 به دولت اجازه دادند تا کسری بودجه داشته باشد و بيش از آن که ماليات دريافت کرده بود، 
خرج کند، ولی در کل اعتقاد بر اين است که بودجه بايد متعادل نگاه داشته شود. بيشتر دمکراتها تحمل اخذ ماليات 
بيشتر جهت حمايت از يک دولت فعال تر را دارند، در حالي که جمهوری خواهان در کل طرفدار ماليات کمتر و دولت 

کوچکتر می باشند. 
ماليات بردرآمد از آغاز، ماليات تدريجی و گام به گام بوده، بدين معنا که ميزان ماليات برای افراد با درآمد بيشتر، 
زيادتر است. بيشتر دمکراتها طرفدار ميزان بيشتری از اين سيستم تصادی هستند به اين علت که عادالنه است تا 
افراد با در آمد بيشتر، مقدار بيشتری ماليات بپردازند. بسياری از جمهوری خواهان معتقدند که يک سازماندهی با 
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ميزان تصاعدی، مردم را از کار کردن بيشتر و سرمايه گزاری بيشتر دلسرد می کند و از اين رو باعث صدمه زدن به 
 اقتصاد کشور می شود. و از اين رو بسياری از جمهوری خواهان طرفدار يک فرمی از نرخ مالياتی يکسان برای همگان

دانان،  زاقتصاد  ا  )برخی  اند.  کرده  را  برای همه  يکنواخت  و  مالياتي"يک سطح"  نرخ  پيشنهاد  حتی  برخی  باشند.  می 
دمکرات و جمهوری خواه پيشنهاد کرده اند که به نفع اقتصاد است که دولت اصأل ماليات بردرآمد را بکل از ميان 
برداشته و بجای آن ماليات مصرف را اعمال کند بدين شکل که افراد را براساس آنچه که خرج می کنند ماليات بست و 

نه آنچه در می آورند. ولی تا پايان دهه 1990، اين نظريه حمايت کافی را جهت مذاکره و تصويب بدست نياورد(.
برخی رونق  و  ترويج  جهت  بردرآمد  ماليات  بر  را  گوناگون  های  تخفيف  و  ها  معافيت  گذاران،  قانون  سالها،  طی   در 

فعاليت های اقتصادی اعمال کرده اند. مهمترين آنها اين است که به ماليات دهندگان اجازه داده شد، تا ا زدرآمد قابل 
ماليات خود هر بهره ای که بايد جهت وام خانه بپردازند، کسر کنند. به همين شکل، دولت به ماليات دهندگان با در آمد 
کم يا متوسط اجازه می دهد که آن قسمت از درآمدشان را که در حساب های بازنشستگی انفرادی )IRAs( که نيازهای 
هزينه های بازنشستگی شان را تامين ميکند و آنچه که برای شهريه فززندانشان در دانشگاه پس انداز مي کنند، از 

دريافت ماليات مبرا باشد. 
از  آمريکا  ماليات  سيستم  اصالح  ترين  اساسی  زياد  احتمال  به  که   ،1986  )Tax Reform Act(ماليات اصالح  قانون 
 زمان شروع دريافت ماليات بردر آمد محسوب می شود، نرخ ماليات بردرآمد را کاهش داده و برخی از مردمی ترين

تخفيف های ماليات را )تخفيف وام خانه و تخفيف IRA برجای خود باقی ماند( از ميان برد. قانون اصالح ماليات پانزده 
طبقه مالياتی پيشين را که حد نرخ مالياتی تا 50 در صد را داشت، با سيستمی که فقط 2 رده مالياتی داشت، 15 و 
28در صد جايگزين ساخت. ديگر تبصره های اين قانون، ماليات بردرآمد را برای ميليون ها آمريکائی کم درآمد يا 

کاهش و يا کامأل از بين برد.

سياست مالی و تثبيت اقتصادي
در دهه 1930 وقتی که اياالت متحده از بابت کساد عظيم در حالت سردر گمی بسر می برد دولت شروع به استفاده 
از سياست مالی نه فقط جهت حمايت ازخود و يا ادامه سياستهای اجتماعی بلکه جهت ترويج رشد اقتصادی در مجموع و 
)Maynard Keynes( نيز ثبات نمود. سياست گزاران تحت تاثير نوشته های اقتصاد دان انگليسی جان می نارد کينز
 The General Theory of Employment, ( ")1936 ( قرار گرفتند که در کتاب " تئوری عمومی استخدام، بهره و پول
Interest, and Money( چنين استدالل می کرد که بيکاری شايع زمان او در نتيجه تقاضای نامناسب کاالها و خدمات 

بوده است. برطبق گفته او، مردم در آمد کافی جهت خريد هر چيزی که اقتصاد توليد می کرد نداشتند و از اين رو 
قيمت ها نزول کرده و شرکت ها پول از دست داده و ورشکسته مي شدند. کينز می گفت که بدون دخالت دولت اين 
يک دوره خطرناک شده که مرتب تکرار خواهد شد. او استدالل می کرد که همانطور که شرکت های بيشتری ورشکسته 
می شوند، افراد بيشتری شغل خود را از دست می دهند که باعث سقوط هرچه بيشتر در آمد شده که در نهايت منجر 
می شود که کمپانی های بيشتری در يک چرخش وحشتناک بسوی پائين سقوط کنند. کينز مي گفت که دولت با افزايش 
مصرف از سوی خود يا با کاهش ماليات قادر به متوقف ساختن اين روند است. در هر حال، درآمدها افزايش يافته و 
مردم بيشتر مصرف کرده و اقتصاد مجددأ شروع به رشد می کند. اگر دولت قرار است برای رسيدن به اين هدف به 

کسری بودجه برخورد، بگذار بخورد. از نظر او، راه ديگر، عميق تر شدن کاهش اقتصادی وضع را بدتر خواهد کرد.
ايده های او تا حدی در طی دهه 1930 مورد قبول قرار گرفت . رونق عظيم در بودجه نظامی در طی جنگ جهانی دوم 
بنظر تئوری های او را تاييد می کرد. بمحض آنکه، بودجه دولت باال رفت، در آمد مردم هم باال رفت و کارخانجات مجددأ 
با ظرفيت کامل شروع به چرخش کردند و دوران سخت کساد عظيم به فراموشی سپرده شد. پس از جنگ، اقتصاد 
توسط تقاضای محبوس خانواده هايی که مدتها خريد خانه و شروع يک خانواده را به جهت جنگ به تعويق انداخته بودند، 

به حرکت خود ادامه داد.
تا دهه 1960، به نظر می رسيد که تئوری های کی نيس طرفداران فراوانی پيدا کرده است. ولی در بازنگری، بيشتر 
آمريکائيان براين توافق دارند که دولت در آن وقت يک سری تصميمات اشتباه در عرصه سياست اقتصادی اتخاذ 



54

An Outline of the U.S. Economyنگاهی اجمالی بر اقتصاد آمريکا

کرد که در پايان منجربه رسيدگی مجدد سياست مالی شد. پس از تصويب کاهش ماليات در 1964 برای تحريک رشد 
اقتصادی و کاهش بيکاری، پرزيدنت ليندون بی جانسون )1969 – 1963( و کنگره يک سری برنامه های بودجه داخلی 
با هزينه سنگين را آغاز کردند تا فقر از بين رود. جانسون همچنين بودجه نظامی را جهت دخالت آمريکا در ويتنام اضافه 
نمود. اين برنامه های عظيم دولت، همراه با اشتياق مصرف بسيار قوی از سوی مصرف کنندگان، تقاضا جهت کاالها و 
خدمات را ماورای آنچه که اقتصاد قادر به توليد آن بود به جلو راند. دستمزدها و قيمت ها شروع به ترقی کرد. بزودی، 
قيمت ها و دستمزدها ی باال يکديگر را تغذيه کرد و در يک چرخش باال برنده افتادند. چنين افزايش همه جانبه در 

قيمت ها تورم ناميده می شود. 
از هزينه خود کاسته  يا  بايست  از حد، دولت می  تقاضای بيش  بود که در طی چنين دوره های  کينز استدالل کرده 
به خرد سياستمداران به سختی  تورم  مالی ضد  بگيرد. ولی سياست  را  تورم  تا جلوی  افزايش دهد  را  مالياتها  يا   و 

می رفت ولی با اين حال دولت در پيشبرد آن کوشا بود. در اوايل دهه 1970 بود کشور با افزايش قيمت نفت و 
تنگنای حاد مواجه ساخت. استراتژی ضد تورمی  با يک  را  اين رويداد سياستمداران  المللی مواجه شد.  بين  آذوقه 
سنتی همانا جلوگيری از تقاضا از طريق کم کردن بودجه و يا افزايش ماليات بود. ولی اين استراتژی، در آمد اقتصادی 
 را که پيشاپيش از قيمت های باالی نفت رنج می برد، پايين و پايين تر می برد. نتيجه آن افزايش سريع در بيکاری

می شد. اگر سياست گزاران تصميم می گرفتند که با کمبود در آمد حاصله از افزايش قيمت نفت مقابله کنند، می 
بايست مصرف را افزايش و ماليات ها را کاهش دهند . هيچ يک از اين سياست ها قادر به افزايش عرضه نفت و يا 

آذوقه نمی بود و رونق دادن تقاضا بدون تغيير در عرضه علنأ به معنای ترقی قيمت ها است.
پرزيدنت جيمی کارتر ) 1977 – 1973( در صدد حل اين جريان از استراتژی دو شاخه جهت حل اين جريان استفاده 
کرد. او چرخ سياست مالی را بسوی جنگ با بيکاری چرخاند، تا به کسری فدرال اجازه طغيان دهد و برنامه های آموزشی 
برای بيکاران را راه انداخت. او جهت جنگيدن برعليه تورم، برنامه دستمزد داوطلبانه و کنترل بر قيمت ها را آغاز کرد. 
هيچ يک از عناصر استراتژی او بخوبی عمل نکرد. تا پايان دهه 1970، کشور هم از بيکاری و هم از تورم سرسام آور 

رنج می برد.
دانستند،  می  نز  کی  اقتصاد  بودن  کارآيی  بر عدم  علتی  عنوان  به  را  رکود  با  توام  تورم  اين  آمريکائيان  از  بسياری 
وهمچنين عامل ديگری نيز وجود داشت که باعث کاهش بيشتر توانايی دولت در استفاده از سياست مالی در زمينه 
نگران مسئله  بويژه  کسری  شد.  کشور  مالی  صحنه  وارد  بغرنج  ای  مسئله  بشکل  بودجه  کسری  شد.  اقتصاد   اداره 
کننده ای در طی دوره تورم توام با رکود در دهه 1970 شد. سپس در دهه 1980، وقتی که پرزيدنت رونالد ريگان

) 1989 – 1981( بدنبال برنامه کاهش ماليات و افزايش هزينه نظامی بود، اين کسری بيشتر و بيشتر شد و تا سال 
1986، کسری به 221 هزار ميليون دالر يا بيش از 22 در صد کل بودجه فدرال رسيده بود. حال حتی اگر دولت 
تمايل به بودجه و يا سياست مالياتی جهت تقويت تقاضا را داشت، اين کسری عظيم چنين استراتژی را غير قابل تصور 

وانمود می کرد. 
گسترش سرعت  وجود  با  شد.  مالی  سياست  اوليه  هدفهای  جزو  بودجه  کسری  کاهش   ،1980 دهه  اواخر   در 

موقعيت های بازرگانی خارجی و نيز صنعت تکنولوژی که هر روز محصوالت تازه ای به بازار عرضه می کرد ،بنظر نياز 
مقامات مسئول استدالل می کردند که  اقتصادی می رسيد. در عوض،  تحريک رشد  به سياست دولت جهت  اندکی 
کسری بودجه کمتر قرض گيری دولت را پائين آورده و کمک به پائين آوردن نرخ بهره مي کند و اين داد وستدها را 
قادر می سازد تا سرمايه الزم راجهت بسط مالی بدست آورند. بودجه دولت باالخره در سال 1998 به حد مازاد رسيده 
که منجر به تقاضای کاهش مالياتهای جديد شد. اين شور و هيجان برای کاهش مالياتها با پی بردن به اينکه دولت در 
قرن جديد، وقتی که انبوه عظيمی از نسل پس از جنگ آمريکا به سن بازنشستگی رسيده و شروع به جمع آوری چکهای 
بازنشستگی از سيستم تامين اجتماعی و منافع پزشکی از برنامه های مديکر )Medicare( خواهند کرد، با مشکالت 

بودجه عظيمی مواجه خواهد شد، فروکش کرد. 
تا اواخر دهه 1990، سياست مداران کمتر از پيشگامان خود مايل به استفاده ازسياست های مالی جهت دستيابی 
به اهداف اقتصادی بودند. در عوض، تمرکز آنها بر روی تغييرات سياسی کمتر بود که تقويت اقتصاد در حاشيه را 
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شامل می شد. پرزيدنت ريگان و جانشين او، جرج بوش )1993- 1989( در جستجوی کاهش ماليات بر سود سرمايه، 
افزايش ثروت که در نتيجه افزايش ارزش اموالی چون ملک و يا سهام بدست می آيد، بر آمدند. آنها ادعا می کردند که 
چنين تغييری مردم را تشويق به پس انداز و سرمايه گزاری می کند. دمکراتها با اين امر مخالفت کرده و استدالل می 
کردند که چنين تغييری بشکل سر سام آوری به طبقه ثروتمند منفعت می رساند. ولی با کاهش کسری بودجه، پرزيدنت 
کلينتون )2001 – 1993( با اکراه به اين امر رضايت داد. حداکثر نرخ سود سرمايه از 28 در صد به 20 در صد در 
سال 1996 تقليل يافت. کلينتون همچنين از طريق ترويج برنامه های گوناگون آموزشی و تعليماتی که جهت پرورش 
نيروهای متخصص، که رسيدن به جوی مساعد تر برای کار آيی و رقابت را ممکن ساخت، طرح ريزی شده بودند، در 

صدد تاثيرگزاری بر اقتصاد بر آمد.

پول در اقتصاد آمريکا
با اينکه بودجه تاحد زيادی پر اهميت بر جای ماند، کار اداره کردن اساسی اقتصاد کل مملکت در طی سالهای پايانی 
اندوخته فدرال پولی حوزه قلمرو سيستم  تغيير جهت داد. سياست  پولی  به سياست  مالی  از سياست   قرن بيستم 

)فدرا ل ريزرو( )Fed Reserve System(، يک آژانس مستقل دولت آمريکا، است. سيستم اندوخته فدرال يا فد 
تمامی بانک فدرا ل ريزرو می شود.  بانک فدرا ل ريزرو و 25 شعبه  آنطور که خوانده می شود، شامل 12   ،"Fed""

برای  باشند؛ عضويت  فدرال  اندوخته  که عضو سيستم  موظفند  قانون  طبق  بر  ملی  امتياز  تحت  بازرگانی  های  بانک 
بانکهايی که امتياز ايالتی دارند اختياری است، در کل، بانکی که عضو اين سيستم باشد از بانک اندوخته در منطقه خود 

به همان شکلی که يک شخص از بانک خود در شهر و جامعه خود استفاده می کند، بهره می گيرد.
پرزيدنت  توسط  که  داشته  عضو   7 سيستم  کنند.  می  اداره  را  سيستم  اين  فدرال  اندوخته  سيستم  امنای  هيئت 
انتخاب شده تا دوره های 14 ساله تداخلی را خدمت کنند. مهم ترين تصميمات سياست پولی توسط کميته بازار آزاد 
فدرال )Federal Open Market Committee( گرفته می شود که شامل 7 فرماندار، پرزيدنت بانک اندوخته فدرال 
نيويورک و پرزيدنت های چهار بانک ذخيره فدرال ديگر که بشکل نوبتی در اين سمت خدمت می کنند می شود و گرچه 
و  از کنگره  قانون،  برطبق  به کنگره گزارش دهد، فرمانداران،  از عمل کردهای خود  متناوبأ  سيستم ذخيره، فدرال 
رئيس جمهور، مستقل هستند. فد با نفوذ اين استقالل عمل، مهمترين جلسات سياست خودرا در خفا گرفته و فقط پس 
از مدتی آنرا فاش می سازد. همچنين تمامی هزينه های عملياتی خود را از در آمد حاصله از سرمايه گذاری و وجوهی 

که برای خدمات خود دريافت می کند، می پردازد.
فدرال ريزرو سه ابزار اصلی جهت نگهداری کنترل برعرضه پول و اعتبار در اقتصاد در اختيار دارد. مهم ترين آنها 
عمليات بازار آزاد ناميده می شود که همانا خريد و فروش اوراق بهادار دولت است. جهت افزايش عرضه پول، فدرال 
ريزرو، اوراق بهادار دولتی از بانکها يا ديگر داد وستدها و يا افراد خريده و آنها را با چک )منبع جديد پولی که انتشار 
می دهد( می پردازد؛ وقتی که چک های فد در بانک ها واريز می شود، آنها اندوخته های جديد را تشکيل می دهند که 
بخشی از آن را بانکها وام داده يا سرمايه گزاری می کنند و از اين رو، مقدار پول رايج افزايش می يابد. از طرف ديگر، 
اگر فد مايل به کاهش عرضه پول باشد. اوراق بهادار دولت را به بانکها فروخته و از آنها اندوخته جمع می کند. چون 

آنها اندوخته کمتری دارند، بانکها بايد قدرت وام دهی خود را کاهش دهند و از اين رو عرضه پول کاهش می يابد. 
فد همچنين با تعيين اندوخته هايی که انستيتوهای ذخيره بايد بعنوان نرخ رايج در گاو صندوق های خود کنار گزارده 
و يا بعنوان سپرده در بانکهای ريزرو منطقه ای نگه دارند، قادر به کنترل عرضه پول است. باال بردن شرايط اندوخته 
بانکها را مجبور می سازد تا بخش بزرگتری از وجوه خود را نگاه داشته و از اين رو عرضه پول کاهش می يابد، پايين 
بردن اين شرط درست عکس آن عمل کرده و عرضه پول را افزايش می دهد. بانکها اغلب بشکل بسيار کوتاه مدت 
جهت تابعيت از شرايط ذخيره به يکديگر پول قرض می دهند. نرخ چنين وامهايی، که بعنوان "نرخ وجوه فدرا ل" خوانده 

می شوند، ميزان کليدی مقدار "کميابی" و يا "فراوانی" سياست پولی در هر مقطع زمانی است.
سومين ابزار فد نرخ تخفيف يا نرخ بهره ای که بانکهای بازرگانی جهت دريافت وجوه ازبانکهای ريزرو دريافت می کنند، 
است. با کم و زياد کردن اين نرخ ، فد قادر به ترويج و کاهش عالقه مردم به وام گيری است و از اين رو مقدار در آمد 
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موجود برای بانکها جهت ارائه وام تغييرمی يابد.
اين ابزارها همچنين به فدرال ريزرو اجازه بسط و يا انقباض مقدار پول و اعتبار در اقتصاد آمريکا را می دهد. اگر 
عرضه پول افزايش يابد، گفته می شود که اعتبار ضعيف و جنبان شده است. در اين شرايط، نرخ بهره پايين آمده و 
بودجه و داد وستدها و مصرف کنندگان به باال می رود و نرخ افزايش می يابد؛ اگر اقتصادی با ظرفيت کامل خود در 
حال حرکت است، پول زياد منجر به تورم و يا سقوط می شود و ارزش دالر می شود. وقتی عرضه پول کم می شود اعتبار 
 کمياب است. در اين وضعيت، نرخ بهره باال رفته و سطح هزينه ها و مصرف کم و يا کاهش می يابد و تورم فروکش

می کند؛ اگر اقتصاد زير ظرفيت خود در حال عمل است، پول کمياب باعث افزايش بيکاری می شود.
پيچيده ای،  ترويج اهداف ويژه  پولی جهت  از سياست  را جهت استفاده  توانايی فد  گوناگونی وجود دارد که   عوامل 

می سازد. اول از همه، پول اشکال مختلفی به خود می گيرد و اغلب دانستن هدف مشکل است، در ساده ترين فرم 
خود، پول شامل سکه و اسکناس می شود. سکه ها به ارزش های گوناگون بسته به ارزش دالر ضرب زده می شوند: 
پنی که ارزش آن يک سنت و يا يک صدم يک دالر است؛ نيکل،5 سنت؛ دايم، ده سنت؛ کوارتر،25 سنت؛ نيم دالر،50 

.100$ $50 و   ، $ 20  ، $ 10  ،5$  ،2$ سنت؛ و سکه يک دالري. اسکناس به اشکال زير می آيد: 1$، 
عنصر مهم تر عرضه پول شامل سپرده جاری، يا ثبت های دفترداری که در بانکها و يا ديگر انستيتوهای مالی نگه داری 
می شود است. افراد با نوشتن چک، مبلغی را پرداخته، که اين اساسأ به بانک می سپارد که به اندازه مقدار نوشته 
شده در چک به حامل چک بپردازند. پس اندازهای مدت دار شبيه به سپرده های جاری هستند با اين فرق که صاحب 
حساب توافق می کند که مبلغ را تا مدت معينی درحساب نگه دارد؛ صاحب حساب ها قادر به برداشت وجوه زودتر 
از تاريخ سر رسيد هستند، ولی اغلب بايد مبلغی را به عنوان جريمه پرداخته و مقداری نيز بهره برای انجام اين کار 
بپردازند. پول همچنين شامل حساب های بازار پول، که اساسأ سهام موجود در اوراق بهادار کوتاه مدت هستند و نيز 

انواع گوناگون دارايی های ديگر که به آسا نی می توان در مدت کوتاه به پول تبديل کرد، نيز می شود.
مقدار پول نگه داشته شده در اشکال مختلف بسته به ارجحيت و عوامل ديگر که در کل اقتصاد امکان دارد مهم و يا 
غير مهم باشند از مدتی تا مدت ديگر عوض می شود. تغيير در عرضه پول فقط پس از يک دوره بی ثبات و نامطمئن 

براقتصاد اثر می گذارد که اين خود کار فد را از اين هم پيچيده تر می کند.

سياست پولی و تثبيت مالی
را  آمريکا سيستم فدرال ريزرو  يافته است. کنگره  به رويدادهای مهم در طول زمان تحول  پاسخ  عمل کرد فد در 
در سال 1913 جهت تقويت اداره سيستم بانکی تاسيس نمود و هراس بانکی را که بارها در قرن قبل از آن بوقوع 
پيوسته بود متوقف نمود. کنگره در نتيجه کساد عظيم دهه 1930، به فد اين توانايی و قدرت را داد تا شرايط اندوخته 
را تغيير داده و حد بورس سهام را )مقدار پولی که افراد بايد در موقع خريد سهام بشکل اعتباری درحساب داشته 

باشند( نظارت کند.
با اين حال، فدرال ريزرو اغلب تمايل داشته تا موضوعات مربوط به کل سياست اقتصادی را به مقامات رسمی انتخاب 
شده موکول کند. وقتی دولت مقدا ر زيادی از اوراق بهادار خزانه داری را جهت تامين مالی جنگ کره بفروش رساند، 
فد مقادير هنگفتی را خريداری کرد تا جلوی سقوط قيمت اين اوراق بهادار را بگيرد. )و از اين رو عرضه پول را در 
ميزان خود نگه دارد( . فد استقالل خود را در سال 1951 مجددأ اعالم کرد و با خزانه داری آمريکا بتوافق رسيد که 
سياست فدرال ريزرو نمی بايست در رده پس از بودجه و يا تامين مالی خزانه داری قرار گيرد. با اين حال بانک مرکزی 
تا حد زيادی از سنت سياسی خود پا فرا نگذاشت. برای مثال، در طی زمامداری دولت از لحاظ مالی محافظه کار پرزيدنت 
دوايت آيزنهاور )1961- 1953(، فد بر روی تثبيت قيمت ها و محدويت رشد پولی تاکيد نمود، در حالي که در طی 

رياست جمهوری ليبرال تر در دهه 1960، تاکيد بيشتر بر استخدام و رشد اقتصادی بود.
تسريع  را  اعتباری  بسط  بيکاری  با  مبارزه  به  دولت  تمايل  با  شدن  همگام  در  فد   ،1970 دهه  سالهای  اکثر  طی  در 
بخشيد. ولی با وجود تورم که بيشتر وبيشتر به اقتصاد لطمه ميزد، بانک مرکزی در سال 1979 ناگهان سياست پولی 
را محکم نمود. اين سياست بشکل موفقيت آميزی رشد عرضه پول را آهسته کرد ولی به رکود اقتصادی شديد در 
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سال 1980 و 82 – 1981 کمک کرد. نرخ تورم پائين آمد ولی تا اواسط دهه فد مجددأ قادر به دنبال نمودن سياست 
انبساط محتاطانه شد. نرخ بهره نسبتأ باال پابرجا ماند و دولت فدرال جهت جبران کسری بودجه خود می بايست از جايی 
 وام هنگفت دريافت کند. نرخها به آهستگی نزول کرد و کسری کم و کمتر شد و در نهايت در دهه 1990، کامأل از

بين رفت.
اهميت روز افزون سياست پولی و نقش نزولی سياست مالی در کوشش های تثبيت اقتصادی نشانگر واقعيت سياسی 
و اقتصادی کشور هستند. تجربه دهه 1960، 1970، 1980 چنين خاطر نشان می کند که فرمانداران که دمکراتيک 
انتخاب شده اند مشکالتی بس زيادتر در استفاده از سياست مالی در جهت مبارزه با تورم دارند تا بيکاري. مبارزه با 
تورم ملزم به اين است که دولت قدم هايی نه چندان محبوب چون کاهش بودجه و يا افزايش ماليات را بردارد در 
حالی که اقدامات سياست مالی سنتی درجهت مبارزه با بيکاری بنظر مردمی تر می رسند چون اين راه حل ها افزايش 
بودجه و يا کم کردن ماليات ها را طلب می کنند. حقايق سياسی کفه ترازورا در طول دوره های تورم به سمت سياست 

پولی سنگينی می کند.
علت ديگری در اين که چرا سياست مالی شانس بيشتری برای مبارزه با بيکاری داشته و سياست پولی در مبارزه با 
تورم، وجود دارد. درضمن يک حد معينی وجود دارد که تا چه قدر سياست پولی در طی دوران کاهش اقتصادی شديد، 
همچون کسادی شديد که آمريکا در دهه 1930 با آن مواجه شد، قادر به کمک به اقتصاد می باشد. تسکين سياست 
پولی برای کاهش اقتصادی همانا افزايش مقدار پول رايج و از اين رو، کاهش نرخ های بهره است. ولی بمحض اينکه 
اقتصاد  که  اين وضعيت،  به  اخير  در سالهای  متحده  اياالت  بکند.  تواند  نمی  کارديگری  برسد، فد  به صفر  بهره  نرخ 
دانان آنرا "تله نقد ينگی" می خوانند، مواجه نشده است. ژاپن در طی اواخر دهه 1990 با اين وضعيت مواجه شد. با 
اقتصادی راکد ونرخ بهره تقريبأ صفر، بسياری از اقتصاد دانان استدالل می کردند که دولت ژاپن می بايست دست 
به سياست مالی بسيار تهاجمی تر دست زده و در صورت لزوم به کسری قابل توجهی روی آورده تا مصرف را زيادتر و 

رشد اقتصادی را موجب شود. 

اقتصادی نوين؟
امروزه، اقتصاد دانان فدرال ريزرو از مقياس های گوناگونی جهت آزاد نمودن و يا منحصر کردن سياست پولی استفاده 
می کنند. يکی از اين طرق مقايسه نرخ رشد واقعی و بالقوه اقتصادی است. رشد بالقوه برابر با مجموع رشد در نيروی 
کار به عالوه هرگونه بهره بهره وری، يا بازده هر کارگر است. در اواخر دهه 1990، تخمين زده می شد که نيروی کار 
حدود يک درصد در سال رشد کند و گمان برده می شد که بهره وری بين يک تا 1.5 در صد در سال رشد کند. از اين 
رو رشد بالقوه بنظر می رسيد که بين 2 تا 2.5 در صد باشد. با اين روش، رشد واقعی اضافه بر رشد بالقوه دراز مدت 

بنظر خطر تورم و قاعدتأ نياز به منحصر کردن پول را ملزم می ساخت.
ميزان دوم را NAIRU می خوانند که به معنای نرخ تورم بدون شتاب بيکاری است. در طی زمان، اقتصاد دانان متوجه 
شده اند که تورم وقتی که نبود کار به حد پايين معيني می رسد، شتاب می گيرد. در دهه ای که در اوايل 1990 به 
پايان رسيد، اقتصاد دانان عمومأ بر اين اعتقاد بودند که NAIRU حدود 6 درصد بود. ولی در اواخر دهه، به 5.5 درصد 

نزول يافت.
شايد از اين همه مهمتر، سيل تکنولوژی جديد، مايکرو پراسسورها، ليزر، فايبرآپتيک، و ماهواره که در اواخر دهه 
1990 به بازار سرازير شد اقتصاد آمريکا را بارورتر از آنچه که اقتصاد دانان امکان آن را تصور می کردند، نمود. 
سرپرست فدرا ل ريزرو آلن گرين اسپن )Green Span( در اواسط سال 1999 چنين گفت: "ابتکارات و اختراعات 
جديد، که ما به آنها تکنولوژی اطالعات می گوئيم، شروع به تغيير دادن طرقی است که ما از آن طرق داد وستد و بها 

توليد می کنيم واغلب روش هايی را عرضه می کنند که حتی 5 سال قبل هم پيش بينی آن نمی شد."
برطبق گفته او، تا پيش از اين، فقدان اطالعات سر وقت در رابطه با نيازهای مشتريان و محل مواد خام، داد وستد ها را 
مجبور می ساخت تا فهرست موجودات ونيز کارگران بيشتر از نياز را در صورت نياز در دم دست خود نگه دارند. ولی 
با پيشرفت سيستم های اطالعاتی، داد وستدها با بازدهی بيشتری عمل می کنند. او خاطر نشان ساخت که تکنولوژی 
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اطالعاتی همچنين امکان مدت زمان تحويل سريعتری را فراهم آورده و روند اختراع و تدبير را سرعت بخشيده اند. 
برای مثال، مدت زمان طراحی يک محصول به طرز عجيبی کاهش يافته چون نمونه سازی کامپيوتری نياز به کارمندان و 

مهندسين را در شرکت های آ رشيتکت کاهش داده و تشخيص پزشکی سريعتر، کاملتر و دقيق تر شده است.
چنين تحوالت تکنولوژيکی ظاهرأ باعث افزايش ناگهانی و غير مترقبه در بهره وری در اواخر دهه 1990 شد. بهره وری 
پس از افزايش کمتر از يک درصد در سال در اوايل دهه، به حدود 3 در صد در اواخر دهه 90 رسيد، بيش از آنچه 
که اقتصاد دانان انتظار آن را داشتند. بهره وری بيشتر به معنای اين بود که داد و ستدها بدون نياز به تحريک تورم 
قادر به رشد سريعتر هستند. تقاضاهای غير مترقبه از سوی کارمندان جهت افزايش دستمزد، احتماأل به اين خاطر که 
کارمندان در مورد نگه داشتن حرفه خود در اقتصاد سريع در حال رشد، اطمينان کمتری يافته بودند، نيز کمک به مهار 

کردن فشار تورم نمود.
برخی ا ز اقتصاد دانان به اين تفکر که آمريکائيان به "اقتصادی نوين" اقتصادی که بدون تورم، قادر به رشد سريع 
تری است، دست يافته اند به نظر تمسخر نگاه کردند. آنها خاطرنشان ساختند که گرچه بدون شک رقابت جهانی درحال 
رشدی وجود دارد ولی بسياری از صنايع آمريکا از سوی اين رقابت ها تهديد نمی شوند. و با اين که کامپيوتر به وضوح 
روش زندگی و کار را در آمريکا تغيير می دهد، باعث ايجاد پيچيدگی های بيشتری در عمليات داد وستد نيز می شود.

ولی همين که اقتصاد دانان کم کم با گرين اسپن موافقت کردند که اقتصاد در بحبوحه يک "تغيير بنيادي" است، منازعه 
تمرکز خود را کمتر به ميزان تغيير اقتصادی و بيشتر به مدت عمل کرد موفقيت آميز آن معطوف داشت،بازشدن اين 
مورد الاقل تا حدی بستگی به قديمی ترين عنصر اقتصاد، يعنی کارگر، دارد. با رشد قدرتمند اقتصادی، افرادی که 
توسط تکنولوژی جابجا شده بودند بسادگی قادر به يافتن کار در صنايع جديد شدند. در نتيجه، استخدام در اواخر 
دهه 1990، سريعتر از جمعيت در حال ترقی بود. البته اين روند نمی توانست بی انتها ادامه يابد. تا اواسط 1991، 
تعداد "کارمندان بالقوه" بين 16 تا 64 سال، کسانی که بی کار بودند ولی در صورت پيدا کردن کار، تمايل به انجام آن 
داشتند، به حدود 10 ميليون، يا حدود 5.7 درصد جمعيت رسيد. اين پايين ترين درصدی بود که تا بحال از زمانی که 
دولت شروع به جمع آوری اين آمار در سال 1970 کرده بود ، ديده شده بود. نهايـتأ، اقتصاد دانان اعالم خطر کردند 
که اياالت متحده با کمبود کارمند مواجه شده که اين به نوبه خود باعث باال رفتن دستمزد شده، تورم آغاز می شود و 

فدرال ريزرو مجبور است تا جهت آهسته کردن اقتصاد اقدام کند.
امکان  اندازد.  تعويق  به  را  ناپذير  اجتناب  تحوالت  اين  که  دهد  رخ  است  ممکن  بسياری  رويدادهای  حال،  اين  با 
آمريکا  در  سياسی  جو  چون  کند.  زيادتر  کشور  در  را  کار  نيروی  تعداد  رو  اين  از  و  يافته  افزايش  مهاجرت  دارد 
اند  عقيده  اين  بر  گران  تحليل  از  گروهی  رسيد.  می  بنظر  بديهی  اين  بود،  مهاجرت  ضد  بنظر   ،1990 دهه  طی  در 
داد.  خواهند  ادامه  کار  به  سال(   65( بازنشستگی  سن  از  بعد  تا  آمريکائيان  از  افزايش  حال  در  تعداد  که 
اقتصادی  توسعه  کميته   ،1999 سال  در  واقع،  در  شود.  می  بالقوه  کارمندان  مقدار  افزايش  باعث  خود   اين 
)Committee on Economic Development( يک سازمان تحقيقات داد وستد بسيار معتبر، از کارفرمايان خواست تا 
سدهای موجود را که تا پيش از اين باعث دلسرد شدن افراد در باقيماندن در نيروی کار می شد، بردارند. روند های 
کنونی بر اين است که تا سال 2030، کمتر از 3 کارمند در ازای هر شخص با سن بيشتر از 65 وجود خواهد داشت، 
در مقايسه با 7 نفر در سال 1950، يک تغيير جمعيتی کامأل غير منتظره که CED پيش بينی می کرد که داد و ستد ها 

را جهت يافتن کارمند دچار مشکل خواهد ساخت.
اين گروه چنين خاطر نشان می سازد که "داد وستد ها سابقأ ترجيح می دادند که افراد زودتر بازنشسته شوند تا جا 
برای جوانترها باز شود. و اين ارجحيت اثرات برجامانده از دوران مازاد کارگر و کارمند است، ولی د ر زمانی که کمبود 
کارگر وجود دارد، نيست". آمريکا با لذت بردن از موفقيت قابل توجه اقتصادی، خود را در پايان دهه 1990، در آستانه 
ورود به عرصه اقتصادی بی مرزی يافت. در حالي که برخی دوران اقتصاد کنونی را بی حد و حصر می دانند، ولی برخی 
ديگر چنين اطمينانی ندارند. برخی با سبک و سنگين کردن اين عدم قطيعت ها، موضعی خوش بينانه و محتاطانه ای را 
اتخاذ می کنند. گرين اسپن در سال 1997 چنين گفت: "متاسفانه، تاريخ پر از روياهای چنين" دوره های جديدی است 

" که در پايان معلوم شده سرابی بيش نبوده است." "مختصر اين که، تاريخ احتياط را پيشنهاد می کند."
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بخش هشتم

کشاورزی آمريکا: اهميت در حال تغيير آن
مزرعه داری، از اولين روزهای تشکيل جمهوری، مکانی حياتی در اقتصاد 
و فرهنگ آمريکا داشته است. زارعين، از آنجائي که افراد را تغذيه می 
آمريکا،  در  ولی  برخوردارند.  ای  يژه  ِوِ اهميت  از  ای  جامعه  در هر  کنند، 
اوايل  در  زارعين،  داراست.  برخور  وااليی  ارزش  از  بِويژه  داری  مزرعه 
چون  ای  نمونه  اقتصادی  های  شاخص  که  افرادی  بعنوان  کشور  حيات 
شدند.  می  شناخته  دادند،  می  نشان  را  کفايی  خود  و  ابتکار   کارسخت، 
صاحب  زندگی  در  هرگز  که  مهاجرينی  بِويژه  آمريکائيان  برخی  عالوه،  به 
دارا نيزهرگز  را  خود  محصول  يا  کارگر  مالکيت  حتی  و  نبوده   زمينی 

نبوده اند بزودی ياد گرفتند که صاحب يک زمين شدن به معنای ورود به 
سيستم اقتصادی آمريکاست . حتی افرادی که از مزرعه داری کناره گيری 

کرده بودند اغلب از زمين بعنوان وسيله ای که مي توان به سادگی آن راخريد و فروخت، و راهی جهت دريافت منفعت 
بيشتر، استفاده مي کردند.

برای  را  بزرگترين مشکل  او  موفقيت  اوقات  گاهی  واقع،  در  است.  بوده  موفق  غذا  توليد  در  عمومأ  آمريکائی  زارع 
 او فراهم می آورده است: بخش کشاورزی اغلب دستخوش مازاد توليد شده که منجر به کاهش عظيم در قيمت ها

می شد. برای مدت های مديدی، دولت جهت تسهيل اين دوران به کمک زارعين می آمد. ولی در سالهای اخير، اين 
کمک ها کاهش يافت که خود نمايانگر عالقه دولت به کم کردن بودجه خود وهمچنين نفوذ سياسی تقليل يافته بخش 

کشاورزی است.
زارعين آمريکائی توانايی خود جهت توليد انبوه محصوالت فراوان را به چند عامل مديون هستند. يکی اين که تحت 
عالی ترين شرايط طبيعی کار مي کنند. و ديگر اين که منطقه ميان مرکزی آمريکا يکی از غنی ترين خاک های دنيا را 
داراست. ريزش باران در اکثر مناطق کشور از معتدل تا به وفور است؛ رودخانه ها و آب های زيرزمينی در مناطقی که 

آب نيست اجازه آبياری گسترده ای را به زارعين می دهند.
سرمايه گزاری های هنگفت و استفاده روز افزون نيروی کار متخصص به موفقيت کشاورزی آمريکا کمک شايانی کرده 
است. غير عادی نيست که امروز زارعينی را می بينيم که در تراکتورهای خود تهويه مطبوع داشته و تراکتورها مجهز به 

چنگگ ها و اهرم ها و شخم زن های سريع و گران قيمت است.
و کودها  از  هستند.  خشکسالی  ضد  و  بيماری  ضد  که  است  شده  هايی  دانه  توليد  به  منجر   بيوتکنولوژی 

حشره کش ها استفاده فراوانی می شود )گاهی اوقات به نظر برخی از کارشناسان محيط زيست حتی زيادتر از مقدار 
الزم(. کامپيوترها از عمليات مزرعه داری پيگيری کرده و حتی از تکنولوژی فضايی جهت يافتن مکان بهتری برای زراعت 
و کشت استفاده می شود. محققين متناوبأ محصوالت غذايی جديدی ارائه می دهند و روش هايی جديد برای رشد آنها، 

همچون حوض های مصنوعی برای رشد ماهی، به بازار عرضه می شود. 
با اين حال، زارعين هنوز تابع برخی از قوانين اساسی طبيعت هستند. آنها هنوز بايد با نيروهايی که ماورای قدرت 
آنهاست، بيش از همه آب و هوا سازگاری کنند. آمريکای شمالی، عليرغم آب و هوای مساعد خود، دستخوش سيل و 
خشکسالی های متناوبی می گردد. تغيير در آب وهوا، مرحله اقتصادی گوناگونی در کشاورزی دارد که اغلب ربطی به 

اقتصاد بطور کل ندارد.
نياز به کمک دولت وقتی که عوامل گوناگون بر عليه موفقيت زارع دست به دست هم می دهند بسيار حياتی می شوند. 
گاهی اوقات، وقتی عوامل گوناگون دست به دست يکديگر داده و مزارع را تا حد سقوط می کشاند، درخواست کمک 
بسيار شديد می شود. برای مثال در دهه 1930 ، مازاد توليد، آب وهوای نامساعد و کساد عظيم در مجموع برای بيشتر 
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زارعين آمريکائی، سرحد بدشانسی بشمار می رفت. دولت با اصالحات کشاورزی عظيمی به کمک آنها آمد، که مهم ترين 
آنها سيستم حمايت از قيمت ها بود. اين دخالت عظيم که غير مترقبه بود، تا اواخر دهه 1990 ادامه يافت و اين زمانی 

بود که دولت ديگر برخی از برنامه های حمايتی خود را قطع کرد.
تا اواخر دهه 1990، اقتصاد کشاورزی آمريکا به دوره نوسانی خود، رونق در 1996 و 1997 و سپس دو سال رکود، 

ادامه داد. اين اقتصاد کشاورزی کامأل با کشاورزی آغاز قرن متفاوت بود.

سياست کشاورزی اوليه
آن  امتياز  و  کرده  تقسيم  بزرگ  تکه های  به  را  انگليس، سرزمين  آمريکا، سلطنت  تاريخ  دوران مستعمراتی  در طی 
 را به شرکت های خصوصی و افراد می سپرد. اين امتياز داران زمين ها را به قطعات کوچکتر کرده و به افراد ديگر

می فروختند. وقتی که استقالل از حکومت انگليس درسال 1783 نصيب آمريکائی ها شد، بنيان گذاران آمريکا نياز به 
تدبير جديدی از توزيع زمين داشتند. آنها به اين توافق رسيدند که زمين هايی که هنوز به دست افراد نرسيده تحت 

حاکميت دولت فدرال قرار گيرد که بعد ها به قيمت هر آکر 2.50$ ) هکتاری 6.25$( فروخته شد.
بسياری از افرادی که با خطرات گوناگون مواجه شده وسختی های فراوانی را متحمل شده بودند اغلب فقير بودند و 
بعنوان » متصرفان عدوانی ) کسی که بدون اجازه در ملک ديگری ساکن شود( » بدون داشتن برگه مالکيت مزارع در 
آنجا اقامت می گزيدند. برخی از آمريکائيان، در طی قرن اول کشور، اعتقاد داشتند که زمين رابايد رايگان اگر قرار 
باشد که آنها در آن ملک مانده و روی آن کار کنند به مستعمره نشينان داد. اين عقيده نهايتأ در قانون زمين کشاورزی 
واگذار شده 1862 که زمين های زيادی را درغرب به اقامت گزيدگان اوليه واگذار کرده، جنبه حقيقت به خودگرفت. 
قانون ديگری که در همان سال وضع شد بخشی از زمين های دولتی را جهت تاسيس دانشگاهها تخصص داد. تخصيص 
آموزش  برای  نوينی  به موقعيت های  منجر   )Morrill( موريل  قانون  از طريق  کالجهای عمومی  و  دانشگاهها  به  زمين 

وتربيت در رشته هنرهای دستی مزرعه داری و کشاورزی شد.
حاکميت فردی گسترده زارعين آنطور که در بقيه کشور رايج بود در جنوب رايج نبود. تا پيش از جنگ های داخلی 
)1865- 1861(، کشتزارهای عظيمی به بزرگی صدها، اگر نه هزاران، هکتار جهت توليد عظيم تنباکو، برنج و پنبه برپا 
شد. اين مزارع توسط يک مشت خانواده ثروتمند کنترل می شد. بيشتر کارگران مزارع بردگان بودند. با الغای برده 
داری پس از جنگهای داخلی، بسياری از اين بردگان سابق در مزارع به عنوان زارعين ساکن )دهقان طرف مزارع( تحت 

شرايطی که با اربابان قبلی خود می گذاردند در مزارع می ماندند.
عرضه غذای فراوان برای کارگران آسيابها، کارخانجات و فروشگاه ها در سيستم صنعتی شدن اوليه آمريکا اساسی 
بود. سيستم در حال تحول آبراه ها و خطوط آهن راهی جهت حمل و نقل کاالها به مسافت های دور فراهم ساخت. 
اختراعات جديدی چون تيغًه گاو آهن فوالدی )که جهت خرد کردن خاک سخت مناطق ميانه غربی کشوربسيارالزم به 
نظر می رسيد(؛ ماشين درو )ماشين درو کردن( و کمباين )ماشينی جهت قطع، خرمن وتميز کردن غالت(، بازدهی مزارع 
را افزايش داد. بسياری از کارگران مشغول بکار در کارخانجات و آسياب های جديد، پسران و دختران خانواده های 
مزرعه داری بودند که به نيروی کار آنها د رنتيجه اين اختراعات ديگر، نيازی نبود. تا سال 1860، 2 ميليون زارع کشور 
مشغول توليد محصوالت گوناگون بودند، در واقع، محصوالت کشاورزی 82 در صد صادرات کشور را در سال 1860 

تشکيل می داد. کشاورزی بشکلی کامأل محسوس باعث توسعه اقتصادی آمريکا شد. 
با رشد اقتصاد کشاورزی آمريکا، زارعين کم کم پی بردند که سياست های دولت بر حيات آنها تاثير می گذاشت. اولين 
يافته  بنام گرانج )Grange( درسال 1867 تشکيل شد. اين گروه به سرعت رشد  از زارعين  گروه حمايت سياسی 
بازرگانان  پاپيوليست بوجود آمدند. اهداف اين گروهها خطوط آهن،  اتحاد زارعين وحزب  و گروههای شبيه، همچون 
را داللی می دانستند که  آنها  اين که زارعين  بخاطر  بازرگانان  باال،  به جهت هزينه های حمل ونقل  بانکها خط آهن  و 
سياسی  تب  بود.  شان  مشکل  اعتباری  وشيوهای  تدابير  علت  به  وبانکها  برند،  می  نامردانه  منفعتی  جريان  اين  از 
بوجود آمده توسط اين زارعين نتيجه داد. خطوط آهن و غله برها تحت نظارت دولت در آمدند و صدها تعاونی و بانک 
براين  آوازه ويليام جنينگ  پر  از سخنور  به پشتيبانی   در کشور تشکيل شدند. گرچه وقتی که گروه های کشاورزی 
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)Jennings Bryan( برای پست رياست جمهوری در سال 1896 برآمده، تا برنامه سياسی کشور را از طريق او رقم 
زنند، نامزد پست رياست جمهوری اين افراد برنده انتخابات نشد. شهر نشينان و منافع داد وستد های شرقی تقاضاهای 
زارعين را به ديده سوء ظن نگريسته وترس از اين داشتند که تقاضاهای پول ارزان و اعتبار آسان منجر به تورم کمر 

شکن در کشور می شود.

سياست کشاورزی قرن بيستم
تبديل  بيستم  قرن  اول  دهه  دو  نوزدهم،  قرن  اواخر  طول  در  کشاورزی  گروههای  ناموزن  سياسی  پرونده  عليرغم 
افزايش  ها  زمين  قيمت  و  رفته  باال  کاالها  تقاضای  افزايش  با  ها  قيمت  شد.  آمريکا  کشاورزی  در  طاليی  عصری  به 
برپا  هايی  نمايشگاه  متحده  اياالت  کشاورزی  وزارت  يافت.  ادامه  بازدهی  بهبود  جهت  فنی  های  پيشرفت  يافت. 
کشاورزي توسعه  خدمات   ،1914 سال  در  گزارد؛  نمايش  به  را  محصوالت  بهبود  جهت  جديد  تکنيکهای  تا   ساخت 
)Agricultural Extension Service( را تاسيس نمود، که سپاهی از افراد را به خدمت گماشت تا زارعين و خانواده 
هايشان را در آموزش هر چيزی، از کود دادن مزارع گرفته تا پروژه های خياطی در منزل، کمک کنند. وزارت کشاورزی 
تحقيقات جديدی را در هر زمينه آغاز کرد که از آن جمله اقالم زير بودند: پرورش خوکهايی که با غذای کمتر سريع 
گياهان  به  از رشد  که پس  مرکبی  دانه های  افزايش می دهند،  را  توليد محصول  که  کودههايی  چاق می شوند،  تر 
 سالمتری تبديل می شوند، روش های درمانی که از بيماری های گياهی و حيوانی جلوگيری می کرد، و روش های مختلف

کنترل آفت.
پايان گرفت. زارعين مجددأ  از جنگ جهانی اول  با افت قيمت ها در دوران پس  اوايل قرن بيستم  سالهای کامياب 
از مناطق شهرنشين  بويژه  مابقی کشور  نرسيد چون  جايی  به  آنها  ولی صدای  تقاضای کمک کردند.   از دولت فدرال 

بود چون  از دوره های قبل فاجعه آورتر  اين دوره حتی  بردند.  موفقيت های بدست آمده در دهه 1920 لذت می 
زارعين ديگر خود کفا نبودند. آنها می بايست برای ماشين آالت، دانه، کود و همچنين کاالهای مصرفی پول می پرداختند 

در حالي که درآمد آنها بسيار افت کرده بود.
با اين حال، وقتي که کشور پس از سقوط بورس سهام 1929 وارد دوران کساد شد، تمامی کشور در درد و رنج زارعين 
شريک شدند. برای زارعين، بحران اقتصادی مشکالتی را که از مازاد اضافی محصول حاصل شده بود چند برابر کرد. 
ديری نگذشت که بخش کشاورزی با اوضاع جوی نامساعد روبرو شد که تدابير کشاورزی کوتاه نظرانه را زير سئوال 
برد. بادهای پايدار در طی يک دوره خشکسالی طوالنی، خاک سطحی را از بخش عظيمی از مناطقی که زمانی حاصل خيز 

بودند، ربود. واژه » غبار کاسه« وضعيت نابسامان و زشت آن دوران را تشريح مي کند. 
دخالت همه جانبه دولت در اقتصاد کشاورزی وقتي که پرزيدنت هربرت هوور)Hoover( ) 1933- 1929 ( اداره 
کشاورزی فدرال را تاسيس نمود، در سال 1929 آغاز شد. گرچه اين اداره قادر به مواجه با مشکالت دوران کساد 
 نبود، بطور اخص تاسيس اين اداره نشانگر اولين پيمان ملی جهت ارائه ثبات اقتصادی بيشتر برای زارعين بحساب

می آمد و بنيادی شد برای نظارت دولت در بازارهای کشاورزي.
پرزيدنت فرانکلين روزولت، در زمان سوگند خود در سال 1933 سياست کشاورزی ملی را ماورای آرمانهای هوور به 
پيش برد. روزولت قوانينی جهت افزايش قيمت محصوالت کشاورزی از طريق محدود کردن توليد به کنگره پيشنهاد و 
کنگره آنها را تصويب نمود. دولت همچنين سيستم حمايت از قيمت ها را اتخاذ نمود که بر طبق آن به زارعين تضمين 
داده می شد که قيمتی »برابر« با قيمتی که به آنها در دوران مساعد بازار پرداخت می شود، پرداخت خواهد کرد. در 
سالهای مازاد توليد، وقتي که قيمت محصوالت به پايين سطح » برابر« می رسيد دولت موافقت کرد که اضافه توليدات 

را خريداری کند.
اقدامات نيوديل )New Deal( ديگری نيز جهت کمک به زارعين به اجرا در آمد. کنگره جهت گسترش خطوط برق به 
داخل مناطق حومه، اداره برق رسانی حومه ).Rural Electrification Admin( را تاسيس نمود. دولت کمک در تاسيس 
و نگهداری شبکه ای از راهها که مزارع را به بازار وصل می نمود، کرد. برنامه های حفاظت خاک ، نياز به مديريت و اداره 

زمين ها ی کشاورزی را بطور موثر و کارآ را تاکيد کرد. 
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تا پايان جنگ جهانی دوم، اقتصاد کشاورزی يک بار ديگر با مسئله مازاد توليد مواجه شد. پيشرفت های تکنولوژيکی، 
افزايش  به  ها  کش  آفت  و  شيميائی  کودهای  از  جانبه  همه  استفاده  و  بنزينی  و  برقی  آالت  ماشين  عرضه  چون 
و ها  قيمت  عظيم  کاهش  باعث  که  مازاد،  در مصرف محصوالت  کنگره، جهت کمک  افزود.  زمين  در هر هکتار   توليد 

هزينه های گزاف که از جيب ماليات دهندگان می رفت، در سال 1954، برنامه غذا برای صلح را که صرفأ محصوالت 
غذايی آمريکا را به کشورهای نيازمند صادر می کرد، براه انداخت. سياستمداران می گفتند که صدور اين مواد غذايی، 
را راهی جهت تقسيم وفور  برنامه  اين  انسان دوستان  را رونق می دهد.  اقتصادی کشورهای در حال توسعه  رشد 

محصوالت در آمريکا با کشورهای ديگر تلقی کردند.
در دهه 1960، دولت تصميم گرفت که از مازاد غذا جهت تغذيه افراد فقير خود در آمريکا نيز استفاده کند. در طی 
برنامه جنگ عليه فقر پرزيدنت ليندون جانسون، دولت برنامه کوپون غذا )Food Stamp( فدرال را شروع کرد که به 
افراد کم در آمد اين امکان را می داد که از اين کوپون ها بعنوان پول غذا در فروشگاهای مواد غذائی استفاده کنند. 
برنامه های ديگری نيز جهت استفاده مازاد غذای مدارس برای بچه های نيازمند، براه افتاد. اين برنامه های غذايی کمک 
به تثبيت پشتيبانی شهری برای سوبسيدهای کشاورزی برای سالهای متمادی شد و اين برنامه ها امروزه نيز يک شکل 

مهم از برنامه های رفاهی مردم برای فقرا و از جهتی برای زارعين محسوب می شوند.
ولی همانگونه که توليد کشاورزی در طی دهه 1950، 1960 و 1970 باالتر و باالتر می رفت، هزينه کمک های دولت 
نيز بسرعت باال می رفت. سياستمداران منتخب از اياالت بدون مزرعه، فلسفه تشويق زارعين برای توليد بيشتر را 
وقتی که به اندازه کافی محصول وجود دارد بويژه وقتی که مازاد باعث پائين بردن قيمت ها و در نهايت کمک بيشتر 

دولت را ملزم می سازد زير سئوال بردند. 
شکل به  کمک  دريافت  به  شروع  آمريکا  زارعين   ،1973 سال  در  زد.  دست  جديدی  رويه  به  دولت  موقع  اين   در 
پرداخت های » کمبود« کردند که اساسأ شبيه به سيستم قيمت برابر کار بود. زارعين جهت دريافت اين وجوه بايد 
 بخشی از زمين های خود را ا ز توليد خارج می کردند تا کمکی به نگه داشتن قيمت ها به سطح مناسب شود. برنامه
تثبيت و  پنبه گران قيمت دولت  برنج،  غله  انبارهای  با هدف کاهش  اوايل دهه 1980  در  که   »پرداخت دوستانه« 

قيمت های بازارآغاز شد حدود 25 درصد زمين های کشتی را از توليد محصول خارج کرد.
حمايت از قيمت ها و وجوه کمبود فقط شامل محصوالت اساسی چون غالت، برنچ و پنبه می شد. توليد کنندگان ديگر 
توسط دولت سوبسيده نمی شدند. محصوالتی چون ليمو و پرتقال مواجه با محدوديت های بازاری آشکاری بودند. تحت 
به اصطالح سفارشات بازاری، مقدار محصولی را که يک زارع قادر بود تازه به بازار ارائه دهد به مقدار هفته به هفته 
رسيد. با محدود کردن فروش، چنين سفارشاتی قرار بود که قيمت هايی را که زارعين دريافت می کردند افزايش 

دهد. 

دهه های 1980 و 1990 
تا دهه 1980، بودجه دولت )يعنی ماليات دهندگان( برای اداره چنين برنامه های حمايتی گاهی اوقات از 20 هزار 
ميليون دالر در سال تجاوز می کرد. بسياری از رای دهندگان، در رابطه با هزينه اين برنامه ها شاکی شدند و اظهار 
نارضايتی کردند که دولت فدرال در واقع به زارعين کمک می کند و نه خود مزارع. کنگره احساس کرد که بايد اوضاع 

را مجددأ عوض کند. 
در سال 1985، در بحبوحه تقاضاهای پرزيدنت ريگان برای دولت کوچکتر، کنگره قانون کشاورزی جديدی را وضع 
کرد که برطبق آن وابستگی زارعين به کمک دولت کاهش يافته و رقابت جويی محصوالت مزارع آمريکا را در سطح 
بين المللی بهبود می بخشيد. اين قانون پشتيبانی از قيمت ها را کاهش داده و 16 تا 18 ميليون هکتار از زمين های 
محصول ده که از لحاظ محيط زيستی حساس شمرده می شدند را به مدت 10 تا 15 سال از توليد خارج نمود. گرچه 
قانون سال 1985 فقط مقدار محدودی بر سازماندهی کمک دولت به زارعين تاثير گذاشت با اين حال بهبود دوران 

اقتصادی کمک به کاهش کل سوبسيدی نمود.
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در حالي که کسری بودجه فدرال در طی سالهای پايانی دهه 1980 بيشتر و بيشتر مي شد ، کنگره در پی راههايی جهت 
کم کردن بودجه دولت بود. در سال 1990، قانونی وضع شد که زارعين را تشويق می نمود تا محصوال تی را بکارند که 
تا پيش از اين برای آن محصوالت وجه کمبود دريافت نمی کردند و همچنين اين قانون مقدار زمين هايی راکه زارعين 
واجد شرايط برای دريافت وجه می شدند، کاهش داد. قانون جديد پشتيبانی و حمايت محکمی برای برخی از محصوالت 

برقرار کرد ومديريت جامع دولت برخی از بازارهای کشاورزی نيز ادامه يافت.
اين وضعيت در سال 1996 بکلی عوض شد. کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان که در سال 1994 به قدرت رسيده 
بودند، درصد شد که زارعين را از تکيه شان بر کمک دولت برحذر کند. قانون آزادی زراعت پرهزينه ترين برنامه 
حمايتی را لغو کرده و زارعين را آزاد گذاشت تا بدون هيچ ممنوعيتی در مقدار محصولی که کاشته و درو می کنند در 
بازارهای جهانی به رقابت پردازند. بر طبق اين قانون، زارعين مقدر ثابتی سوبسيدی که ربطی به قيمت های بازار ندارد 

دريافت مي کنند. قانون همچنين دستور اتمام حمايت از قيمت های لبينات را صادر کرد. 
اين تغييرات، که تا حد زيادی از خط مشی های دوره نيوديل تفاوت داشت ، به آسانی بدست نيامد. کنگره با ارائه 36 
هزار ميليون دالر کمک در عرض 7 سال با وجود اين که قيمتها در سطح بااليی بودند، درصدد تسهيل اين دوره نقل و 
انتقال برآمد. حمايت از قيمت های بادام زمينی و شکر بر جای باقی ماند و حمايت از روغن سويا، پنبه و برنچ در حقيقت 
افزايش يافت. سفارش بازار برای پرتقال و ديگر محصوالت کمی تغيير يافت. تحت قانون جديد، حمايت های دولت در 

سال 2002 به سيستم سابق برخواهد گشت مگر آنکه کنگره جهت نگهداری قيمت های بازار وارد عمل شود. 
سال 1998 آغاز دوره ای دردناک تر در حيات کشاورزی بود وتقاضا برای محصوالت کشاورزی آمريکا در مناطق مهم و 
از لحاظ مالی از هم گسيخته آسيا به سرعت سقوط کرد؛ صادرات کشاورزی به سرعت افت کرد و قيمت محصوالت و دام 
کاهش يافت. زارعين با توليد بيشتر، عليرغم قيمت های پايين ، سعی در باال بردن در آمد خود کردند. در سال 1998 
و مجددأ در سال 1999، کنگره قوانين حمايتی را تصويب کرد تا سوبسيد های کشاورزی را که قانون 1996 قرار بود 
از دور خارج کند، موقتأ افزايش دهد. سوبسيدی به مبلغ 22.500 ميليون دالر در سال 1990 در واقع رکورد جديدی 

را در اين زمينه برجای گذاشت. 

سياست های کشاورزی و تجارت جهاني
وابستگی متقابل بازارهای جهان به يکديگر، رهبران جهان را واداشت تا در صدد روشی سيستماتيک تر جهت نظارت 

بر بازرگانی کشاورزی در ميان ملل در دهه های 1980 و 1990 بر آيند.

اواخر  در  است.  برخوردار  زارعين  برای  خود  دولت  حمايت  از  نحوی  به  توليد کشاورزی،  توانايی  با  تقريبأ هر کشور 
دهه 1970 و اوايل دهه 1980، وقتی که اوضاع بازار کشاورزی جهان مرتبأ درحال تغييربود، بيشتر ممالک با بخش 
کشاورزی نسبتأ بزرگ برنامه هايی را درجريان گذاشته و يا برنامه های موجود را تقويت بخشيدند تا زارعين خود را 
از آنچه که بيشتر اختالل خارجی خوانده می شود ، محافظت کنند. اين سياست ها، بازارهای بين المللی را از کاالهای 
کشاورزی تقليل داد، قيمت ها را در سطح بين المللی کاهش داده و مازاد کاالهای کشاورزی را در کشورهای صادر 

کننده افزايش داد.
تا حدی قابل فهم است که چرا يک کشور با صدور مازاد خود بطور آزاد ومحدود ساختن واردات قصد در حل مشکل 
مازاد توليد خود دارد. ولی عمأل چنين استراتژی قابل اجرا نيست؛ کشورهای ديگر صرفأ مايل به قبول واردات از 

کشورهايی که بازارهايشان را به نوبه باز نمی گذارند نيستند. 
تا اوايل دهه 1980، دولت ها شروع به کاهش سوبسيدهای خود و اجازه بازرگانی آزادتر برای محصوالت کشاورزی 
بعنوان  جهانی  سطح  در  کشاورزی  تجارت  اصالح  جهت  جديد  طرحی  متحده  اياالت   ،1986 جوالی  ماه  در  کردند.  خود 
بخشی از مذاکرات بازرگانی چند جانبه گرد همايی اروگونه اعالم نمود. اياالت متحده از بيش از 90 کشور جهان که 
اعضای برجسته ترين معاهده بازرگانی بين المللی جهان که موافقت نامه تعرفه و تجارت عمومی )GATT( نام گرفته 
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قيمت های کشاورزی  که  هايی  ديگر سياست  و  کليه سوبسيدهای کشاورزی  تدريجی  تا جهت حذف  بودند، خواست 
توليد و بازرگانی را تحريف مي کند به مذاکره نشينند. اياالت متحده بِويژه خواستار تعهدی برای از بين بردن دائمی 

سوبسيدهای کشاورزی اروپا و پايان دادن به منع ژاپن به واردات برنج شد.
کشورها و گروههای ديگر نيز پيشنهادات خود را، که بيشتر روی از بين بردن سوبسيدی و جلب بسوی بازارهای آزاد 
نمودن  زمينه کم  المللی در  بين  نامه های  تعهد  ولی همچون تالش های سابق که در جهت  دادند.  ارائه  زد  دور می 
سوبسيد های کشاورزی تشکيل شده بود، اين بار هم رسيدن به يک توافق بسيار بعيد بنظر می رسيد. با اين حال، 
سال  در  آزاد  بازاری  آرمانهای  و  سوبسيدی  کاهش  يک  به  رسيدن  در  را  خود  تعهد  غرب  صنعتی  کشورهای  سران 
1991 تجديد نمودند. کنفرانس اروگوئه باالخره در سال 1995، با تعهد شرکت کنندگان در زمينه محدود ساختن 
سوبسيدهای صادرات کشاورزی و تغييرات در زمينه حرکت بسوی تجارتی آزادتر )هم چون تبديل سهميه های وارداتی 
به تعرفه های قابل کاهش تر( به پايان رسيد. آنها اين مسئله را در دور دوم مذاکرات خود )وزارتی سياتل سازمان 
تجارت جهانی در اواخر 1999( مورد بررسی قرار دادند. گرچه اين مذاکرات به هدف از بين بردن کامل سوبسيدهای 
صادراتی تشکيل شده بود، نمايندگان تا آن حد نتوانستند به توافق برسند. جامعه اروپا، با اين حال، بسوی پايان دادن 

به سوبسيدهای صادراتی حرکت کرده و تشنجات بازرگانی در اواخر دهه 1990، فرو کش نمود.
کاهش جهت  خود  تعهد  از  اروپا  جامعه  آمريکائيان،  نظر  نقطه  از  يافت.  ادامه  همچنان  کشاورزی  بازرگانی   منازعات 

سوبسيد های کشاورزی تخطی نموده بود. اياالت متحده تصميمات مطلوبی را از سازمان تجارت جهانی دريافت کرد که 
با شکاياتی چند درمورد ادامه سوبسيد  GATT تشکيل شده بود. اين پيروزيها در رابطه  در سال 1995 به دنبال 
EU از پذيرفتن آنها ممانعت می کرد. در عين حال، کشورهای اروپائی حصارهای خود را  کشورهای اروپايی بود ولی 
در مقابل محصوالت غذايی آمريکا که با هورمنهای مصنوعی يا محصوال تی که از لحاظ ژنتيکی تغيير يافته بودند مشکل 

عظيمی که بخش کشاورزی آمريکا با آن مواجه بود باالتر بردند.
در اوايل سال 1999، معاونت رياست جمهوری آمريکا، آل گور)Al Gore( مجددأ از جامعه جهانی خواستار قطع هرچه 
چنين  مخالف  زياد  احتمال  به  اروپائی  ممالک  و  ژاپن  شد.  المللی  بين  های  تعرفه  و  کشاورزی  سوبسيدهای  بيشتر 
بسوی  حرکت  جهت  ها  کوشش  بودند.  کرده  اعالم  را  نظرشان  اروگوئه  گرد  ميز  در  که  همانطور  بودند  پيشنهاداتی 

بازارهای کشاورزی آزاد جهانی در اواخر دهه 1990 بواسطه سقوط صادرات با مانع عظيمی مواجه شد.

کشاورزی بعنوان داد وستدی بزرگ
زارعين آمريکائی با برخی از همان مشکال تی که در طی قرن بيستم با آن مواجه بودند قدم به قرن 21 می گذاشتند. 
مهم ترين اين مشکالت همانا مازاد توليد بود. تحوالت اخير در زمينه ماشنيزه کردن کشاورزی، غالت ودانه های بهتر، 
انجام  کودهای مرغوب تر و آبياری بيشتر و ضد آفت های موثرتر، همانند روزهای آغاز اين جمهوری، زارعين را در 
کارشان )بيش از پول در آوردن( موفق تر ساخته است. و درحالي که زارعين عمومأ هميشه خواهان پايين نگه داشتن 

بازده کل محصول درجهت باال نگاه داشتن قيمت ها بوده اند،از قطع توليد ممانعت می ورزيدند. 
از زارعين آمريکا، همانطور که يک سيستم آزاد صنعتی جهت دستيابی به منفعت بيشتر، بزرگتر و کار آتر  بسياری 
 می شود، بزرگتر و بزرگتر شده و حوزه عمليات خود را نيز کمتر نمودند. در واقع، کشاورزی آمريکا بيشتر و بيشتر

» کشاورزی – داد و ستدي«، واژه ای که نشانگر ماهيت عظيم و شرکت گونه بسياری از داد وستدهای کشاورزی در 
اقتصاد مدرن آمريکا است، شده است. اين امر بسياری از داد وستد های کشاورزی را، از شرکت های کوچک، تک 
خانوادگی ها گرفته تا شرکت های چند مليتی که مالک زمين های بي شماری هستند و يا از کاالها و مواد توليد شده 

توسط زارعين استفاده می کنند، شامل می شود. 
ظهور اين امر در اواخر قرن بيستم به معنای مزارعی کمتر و بزرگتر است. اين زارعين عظيم که گاهی اوقات توسط 
سهام داران غايب اداره مي شوند، بيشتر از ماشين آالت استفاده مي کنند تا از دست. در سال 1940، 6 ميليون زارع 
که بطور متوسط هر يک 67 هکتار زمين داشتند در کشور وجود داشت. تا پايان دهه 1990، اين رقم به 2.2 ميليون 
نفر رسيد که بطور متوسط هر يک 190 هکتار داشتند. در طی همين دوره، کار کردن در مزارع بطرز عجيبی افت کرد و 

از 12.5 ميليون در 1930 به 1.2 ميليون در دهه 1990 رسيد با اين که جمعيت کشور دو برابر شده بود.
در سال 1900، نيمی از نيروی کار در کشور زارعين بودند ولی در پايان قرن، فقط 2 درصد در مزارع مشغول بکار 



65

An Outline of the U.S. Economyنگاهی اجمالی بر اقتصاد آمريکا

بودند. و تقريبأ 60 درصد زارعين باقيمانده در پايان قرن بشکل نيمه وقت کار می کردند؛ آنها مشاغلی غير کشاورزی 
اضافه بر شغل نيمه وقت کشاورزی خود برای امرار معاش داشتند. سرمايه گزاف زمين و تجهيزات آن کار کشاورزی 

تمام وقت را برای اکثر اشخاص مشکل می ساخته است. 
همان گونه که اين آمارها نشان می دهد، »مزرعه خانوادگي« آمريکا که در تاريخ کشور ريشه دوانده و در اساطيرهای 
خرد مالکين آزاد جشن گرفته می شد مواجه با مشکالت اقتصادی عظيمی است. آمريکائيان ساکن در شهرها و حومه 
ها هنوز مزرعه های تميز و زيبائی های مناطق کشاورزی و سنتی را تحسين می کنند ولی سئوال در اين جا است که آيا 
آنها مايل به پرداخت هزينه يا با پرداخت قيمت بيشتر برای مواد غذايی و يا پرداخت سوبسيدی دولت به زارعين جهت 

حفظ و نگهداری اين مزارع خانوادگی هستند يا خير.



66

An Outline of the U.S. Economyنگاهی اجمالی بر اقتصاد آمريکا

بخش نهم 
اقتصاد آمريکا چگونه کار مي کند؟

کار در آمريکا: نقش کارگر
ای  جامعه  از  کشور  اين  تکامل  طول  در  آمريکا  کار  نيروی 
بسيار تغييرات  صنعتی  و  مدرن  کشوری  به   کشاورزی 

اساسی ای کرده است.
اياالت متحده تا اواخر قرن 19 کشوری عمدتا کشاورزی بود. کارگران 
تنها  که  ناچيزی  دستمزدهايی  متحده  اياالت  اقتصاد  در  ماهر  غير 
 نيمی از دستمزد پرداخت شده به صنعتگران ماهر، استادکاران، و
مکانيک ها بود دريافت می کردند. تقريبا 40 درصد از کارگران را 
کارگران کم مزد يا خياط های کارخانه های لباس تشکيل می داد که 
زياد  با  دادند.  می  ادامه  خود  زندگی  به  در شرايطی سخت  معموال 
شدن تعداد کارخانه ها، اين بچه ها، زن ها، و مهاجرين فقير بودند 

که معموال برای کار کردن با دستگاه ها استخدام می شدند.
به  را  گيری  اوايل سده 20 رشد صنعتی چشم  و  اواخر سده 19 
کوچک  شهرهای  و  مزارع  آمريکا  مردم  از  بسياری  داشت.  دنبال 

و  بوده  ماهر  غير  نسبتا  کارگران  به  متکی  و  شده  سازماندهی  انبوه  توليد  برای  که  هايی  کارخانه  در  کار  برای  را 
به تدريج قدرت  کارگری  اتحاديه های  بود که  ناچيز پرداخت می کردند ترک گفتند. در چنين شرايطی  دستمزدهای 
 پيدا کردند. آنها سرانجام در محيط های کاری کارگران بهبودهای چشمگيری ايجاد کردند. آنها همچنين موجب تغيير

سياست های کشور آمريکا شدند؛ اتحاديه های کارگری که در اغلب موارد با حزب دموکرات همسو بودند، رای دهندگان 
کليدی بسياری از قوانين اجتماعی که از زمان معامله جديد)1( رئيس جمهور فرانکلين دی روزولت)2( در دهه 1930 تا 

دولت های کندی)3( و جانسون)4( در دهه 1960 به تصويب رسيد را تشکيل می دادند.
به  آن  نفوذ  به شمار می رود،  اقتصادی مهمی  و  نيروی سياسی  امروز هنوز  به  تا  يافته  کار سازمان  اين که  با وجود 
امروز  از دست داده و بخش خدمات رشد کرده است.  را نسبتا  توليد اهميت خود  يافته.  ميزان چشمگيری کاهش 
بخش فزاينده ای از نيروی کار آمريکا صاحب مشاغل اداری است تا مشاغل کارگاهی و غير ماهر. اما در عين حال، 
 صنايع جديدتر به دنبال نيروی کار بسيار ماهری می گردد که بتواند خود را با تغييرات دائم در رشته کامپيوترها و

فن آوری های جديد وفق دهد. تاکيد در حال رشد بر سفارشی سازی و نياز به تغييرات پی در پی در محصوالت به 
 منظور پاسخگويی به تقاضای بازار برخی کارفرمايان را بر آن داشته تا از سلسله مراتب افراط آميز کاسته و در عوض به

تيم های کارگران خود فرمان ميان رشته ای تکيه کنند.
کار سازمان يافته که ريشه در صنايعی همچون فوالد و ماشين آالت سنگين دارد، در پاسخگويی به اين تغييرات دچار 
مشکل بوده. کار اتحاديه ها از بعد از جنگ جهانی دوم رونق گرفت اما با کاهش تعداد کارگرهای استخدام شده در 
با چالش های روز افزون  صنايع توليدی سنتی، تعداد اعضای اتحاديه ها نيز کاهش يافت. کارفرمايان در رويارويی 
رقبای خارجی کم درآمد، به دنبال سياست های استخدامی انعطاف پذيرتری هستند تا از کارکنان موقت يا پاره وقت 
استفاده بيشتری کرده و بر برنامه های حقوق و مزايا که به منظور ايجاد روابط بلند مدت با کارکنان طراحی شده اند 
تاکيد نشود. آنها همچنين با حرکت های انجام شده در جهت سازماندهی اتحاديه ها و اعتصاب ها با تهاجم بيشتری 
به  قوانينی  امروز  نداشتند  ها  اتحاديه  قدرت  برابر  در  مقاومت  به  ميل  زمانی  که  سياستمداران  اند.  کرده  مبارزه 
 تصويب رسانده اند که پايگاه اتحاديه ها را بيش از اين تضعيف کند. در همين حال، بسياری از کارگران ماهر جوان تر
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اتحاديه ها را رويداد تاريخی ای می دانند که استقالل آنها را محدود می سازد. تنها در بخش هايی که عمدتا به صورت 
انحصاری عمل می کنند – مانند مدارس دولتی و عمومی – است که اتحاديه ها ترقی داشته اند.

از تغييرات به وجود آمده در اتحاديه ها، کارکنان ماهر در صنايع موفق اخيرا   علی رغم تمام قدرت از دست رفته 
محيط های کار خود بهره های فراوان برده اند. اما کارگران غير ماهر در صنايع سنتی تر معموال با مشکل روبرو هستند. 
دهه های 80 و 90 ميالدی شاهد به وجود آمدن شکاف در حال گسترشی ميان دستمزد کارگران ماهر و غير ماهر بود. 
با وجود اين که کارگران آمريکايی در اواخر دهه 90 دهه پر رونقی که مولود رشد اقتصادی قوی و نرخ بيکاری پايين 

بود را پشت سر می گذاشتند، بسياری از آنها با بی اطمينانی به آينده می نگريستند.

استانداردهای کار
به  دهند.  می  نسبت  کشور  اين  کار  بازار  پذيری  انعطاف  به  را  آمريکا  اقتصادی  موفقيت  از  بخشی  اقتصاددانان 
کارفرمايان می گويند توان رقابتی آنها تا حدودی وابسته به داشتن آزادی برای استخدام و خاتمه خدمت دادن همگام 
 با تغييرات بازار است. در عين حال، کارگران آمريکايی خود به طور عرفی متحرک هستند؛ بسياری از آنها تغيير شغل را

مهم  از  کاری  امنيت  که  دانند  می  نيز  کارفرمايان  ديگر،  سوی  از  اما  بينند.  می  خود  زندگی  بهبود  برای  ای  وسيله 
 ترين اهداف اقتصادی کارگران است و اينکه کارگران بسيار ثمربخش تر خواهند بود اگر باور کنند که مشاغل آنها

فرصت های پيشرفت بلند مدت در اختيار آنها می گذارد.
تاريخ کار آمريکا همواره شاهد تنش در ميان اين دو ارزش بوده، انعطاف پذيری و تعهد بلند مدت. بسياری از تحليلگران 
بر اين باورند که تاکيد کارفرمايان بر انعطاف پذيری از اواسط دهه 80 ميالدی بيشتر شده. شايد رابطه ميان کارفرمايان 
و کارکنان به اين دليل ضعيف شده باشد. با اين حال هنوز مجموعه وسيعی از قوانين ايالتی و فدرال از حقوق کارگران 

دفاع می کنند. بعضی از مهم ترين قوانين کار فدرال به شرح زير است.

همچنين  و  تنظيم،  را  کار  ساعات  حداکثر  و  دستمزد  حداقل     1938 مصوب  کار)5(  عادالنه  استانداردهای  قانون 
مقرراتی برای پرداخت اضافه کاری و استانداردهايی برای جلوگيری از سوء استفاده از کار کودکان تعيين می کند. اين 
قانون در 1963 اصالح شد تا از هرگونه تبعيض در تعيين دستمزد زن ها جلوگيری به عمل آيد. کنگره حداقل دستمزد 
را مرتبا تعديل می کند، اگرچه اين مسئله معموال از لحاظ سياسی بحث انگيز است. بااينکه حداقل دستمزد در 1999، 
5.15 دالر بود، تقاضای برای کارگر در آن زمان تا حدی رشد کرد که بسياری از کارفرمايان حتی آنهايی که کارگران غير 
ماهر استخدام می کردند دستمزدهای باالتر از حداقل می پرداختند. برخی از ايالت ها حداقل دستمزدهای بيشتری 

دارند.
نژاد،  مبنای  بر  استخدامی  امور  در  ندارند  اجازه  کارفرمايان  گويد  می     1964 مصوب  مدنی)6(  حقوق  قانون 
 جنسيت، دين، و مليت اصلی تبعيض قائل شوند )اين قانون اعمال تبعيض را همچنين در رای دادن و تامين مسکن

ممنوع می سازد(.
قانون سن و تبعيض در استخدام)7( مصوب 1967   از کارگران مسن تر در برابر تبعيض شغلی دفاع می کند.

قانون بهداشت و ايمنی کار)8( مصوب 1971   کارفرمايان را ملزم به حفظ شرايط امن در محيط کار می نمايد. به موجب 
اين قانون، اداره بهداشت و ايمنی کار)9( اقدام به ايجاد استانداردهای مناسب برای محيط های کار، و بازرسی و کنترل 

اعمال و رعايت اين استانداردها، و صدور احضاريه و جريمه برای متخلفين می نمايد.
و کارها  و  کسب  بازنشستگی  برنامه  برای  استانداردهايی  کارمندان)10(    بازنشستگی  درآمد  امنيت   قانون 

سازمان های غير دولتی تعيين می کند. اين قانون در 1974 به تصويب رسيد.
قانون مرخصی خانوادگی و استعالجی)11( مصوب 1993   متضمن مرخصی بدون حقوق برای زايمان، پذيرفتن فرزند، 

يا نگه داری از اقوام سخت بيمار است.
قانون آمريکايی های معلول)12( که در 1993   به تصويب رسيد حقوق شغلی افراد معلول را تضمين می کند.
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حقوق بازنشستگی و بيمه بيکاری
در اياالت متحده، کارفرمايان نقش کليدی ای در کمک به کارگران برای پس انداز بازنشستگی دارند. چيزی در حدود 
نيمی از افراد زير استخدام بخش خصوصی و اغلب کارمندان دولت تحت پوشش نوعی برنامه بازنشستگی هستند. 
مالياتی  های  کاهش  گرفتن  نظر  در  با  دولت  اما  نيستند  بازنشستگی  های  برنامه  بودجه  تامين  به  ملزم  کارفرمايان 

سخاوتمندانه ای، آنها را تشويق به اين کار می کند.
آژانس جمع آوری ماليات دولت فدرال، اداره ماليات بر درآمد)13(، اغلب مقررات مربوط به برنامه های بازنشستگی را 
تعيين کرده و وزارت کار برنامه هايی برای جلوگيری از سوء استفاده تنظيم می نمايد. آژانس دولتی ديگری، شرکت 
تضمين مزايای بازنشستگی)14(، متضمن مزايای بازنشستگان تحت پوشش بيمه های بازنشستگی خصوصی سنتی است؛ 
بيشتری  با سختگيری  و  افزايش داد  را  بيمه ها  به تصويب رسيد حق  مجموعه قوانينی که در طول دهه 80 و 90 

کارفرمايان را ملزم به حفظ سالمت مالی برنامه های بازنشستگی خود نمود.
ماهيت برنامه های بازنشستگی ای که بودجه آنها از سوی کارفرمايان تامين می شود در طول 30 سال پايانی قرن بيستم 
به شدت دگرگون شد. بسياری از کارفرمايان، بخصوص کارفرمايان کوچک تر، برنامه های سنتی »مزايای تعريف شده« 
که متضمن پرداخت مبلغ ماهانه ای به بازنشستگان بر اساس سنوات خدمت و آخرين حقوق آنها بود را متوقف کردند. 
در عوض، کارفرمايان به طور فزاينده ای در حال اجرای برنامه های »معاضدت تعريف شده« هستند. در برنامه های 
معاضدت تعريف شده، کارفرما مسئوليتی در قبال نحوه سرمايه گذاری وجوه بازنشستگی نداشته و متضمن پرداخت 
مزايای خاصی نيست. در عوض، پس انداز بازنشستگی در اختيار خود کارکنان قرار داشته )بسياری از کارفرمايان، 
اگرچه الزامی نداشته، اما معاضدت می کنند( و آنها می توانند پس انداز خود را حفظ کنند حتی اگر هر چند سال يک بار 
شغل خود را عوض کنند. پس ميزان پولی که کارکنان در دوران بازنشستگی خواهند داشت بسته به ميزان معاضدت 

کارفرما و موفقيت کارکنان در سرمايه گذاری اين وجوه است.
تعداد برنامه های مزايای تعريف شده در بخش خصوصی از 170.000 در 1965 به 53.000 در 1997 کاهش يافت 
و اين در حالی است که تعداد برنامه های معاضدت های تعريف شده در همين مدت از 461.000 به 647.000 رشد 
کرد، تغييری که بسياری معتقدند انعکاس دهنده محيط کاری است که احتمال کمتری برای به وجود آمدن روابط بلند 

مدت ميان کارفرمايان و کارکنان در آن وجود دارد.
دولت فدرال چندين نوع برنامه بازنشستگی برای کارمندان خود، از جمله نظاميان، کارمندان دولت، و همچنين معلولين 
جنگی دارد. اما مهم ترين سيستم بازنشستگی دولت برنامه تامين اجتماعی)15( است که به افراد شاغلی که در سن 
بازنشسته و 65  بين سنين 62  که  آنهايی  به  و  پرداخته،  کامل  بازنشسته می شوند مستمری  بيشتر  يا   65 سالگی 

برنامه  اين  متولی  است  دولتی  آژانسی  که  اجتماعی)16(  تامين  اداره  اگرچه  پردازد.  می  کمتری  مستمری  شوند  می 
تامين  تامين می شود. در حالی که  بگيران  کارفرمايان و حقوق  از  اخذ شده  بر درآمد  ماليات  از  اما وجوه آن  است، 
اجتماعی »بالگردان« با ارزشی برای بازنشستگان است، اغلب مستمری بگيران به زودی درمی يابند که اين مبلغ تنها 
بخشی از هزينه آنها را در هنگام بيکاری پوشش می دهد. عالوه بر اين، با توجه به اينکه خيل عظيم افرادی که در 
بازنشسته خواهند شد، سياستمداران  ابتدای قرن 21  دوران ازدياد زاد و ولد پس از خاتمه جنگ جهانی دوم در 
کاهش بدون  را  خود  اجتماعی  تامين  تعهدات  تمامی  توانست  نخواهد  دولت  که  شدند  نگران  اين  از   90 دهه   در 

مستمری ها يا افزايش ماليات بر درآمدها پرداخت کند. به اعتقاد بسياری از آمريکايی ها، تضمين سالمتی مالی تامين 
اجتماعی يکی از مهم ترين مسائل سياست داخلی در آغاز قرن حاضر بود.

بسياری از مردم، معموال افرادی که دارای مشاغل آزاد هستند، افرادی که کارفرمايان آنها برنامه بازنشستگی ندارند، 
را در از درآمد خود  توانند بخشی  نيست، می  آنها در حد مطلوب  بازنشستگی  برنامه های  که  آنهايی که معتقدند   و 
شناخته کيو)18(  های  برنامه  و  فردی)17(  بازنشستگی  های  حساب  نام  با  مالياتی  امتيازات  با  مخصوص  های   حساب 

می شوند پس انداز کنند.
بر خالف تامين اجتماعی، بيمه بيکاری که آن هم به موجب قانون تامين اجتماعی)19( مصوب 1935 برقرار شد، به عنوان 
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سيستمی فدرال ايالتی سازماندهی شده و درآمد اوليه افراد بيکار را تامين می نمايد. دستمزد بگيرانی که به خدمت 
آنها خاتمه داده می شود يا به هر حال به صورت غير دواطلبانه بيکار می شوند )بنا به داليل غير از تخلف( برای مدت 

معينی بخشی از درآمد خود را به عنوان جايگزين دريافت می نمايند.
اگرچه هر کدام از ايالت ها برنامه های خاص خود را دارند، اما در عين حال بايد از مقررات فدرال هم پيروی کنند. 
شود.  می  تعيين  او  کار  سابقه  و  فرد  قبلی  دستمزدهای  اساس  بر  هفتگی  بيکاری  حق  پرداخت  زمان  مدت  و  مبلغ 
کارفرمايان ماليات های خود را بر مبنای سوابق پرداخت مستمری و بيکاری نيروی کار خود به صندوق مخصوصی واريز 
می کنند. دولت فدرال نيز ماليات بيمه بيکاری خود را از کارفرمايان دريافت می کند. ايالت ها اميد دارند که وجوه 
اضافی ای که در طول دوران رونق اقتصادی جمع می شود آنها را در دوران رکود ياری دهد، اما در صورت نياز به 
وجوه بيشتر می توانند يا از دولت فدرال قرض بگيرند و يا ماليات ها را افزايش دهند. ايالت ها بايد در دورانی که 
نرخ بيکاری تا سطح خاصی باال می رود، مدت پرداخت مستمری ها را افزايش دهند. دولت فدرال نيز می تواند در 
هنگام رکود اقتصادی و افزايش نرخ بيکاری مدت زمان پرداخت مستمری ها را تمديد و اين مستمری ها را يا از محل 
درآمدهای عمومی فدرال يا دريافت ماليات های مخصوص از کارفرمايان پرداخت نمايد. تمديد پرداخت مستمری به 
 افراد بيکار غالبا به يک مسئله سياسی تبديل می شود چون مخارج دولت فدرال را افزايش داده و می تواند به افزايش

ماليات ها منجر شود.

سال های ابتدايی نهضت کارگری
بسياری از قوانين و برنامه هايی که پيگير بهبود شرايط زندگی نيروی کار آمريکا هستند در طول چندين دهه و از 
ابتدای دهه 30 ميالدی و همان زمانی که نهضت کارگری آمريکا نفوذ سياسی پابرجا ای به دست آورد وضع شدند. اما 
اين به آسانی به دست نيامد؛ نهضت کارگری تنها پس از يک قرن و نيم مبارزه توانست جای خود را در اقتصاد آمريکا 

پيدا کند.
سيستم  در  کار  خواهان  متحده  اياالت  کارگری  های  اتحاديه  ديگر،  کشورهای  برخی  در  کارگری  های  گروه  خالف  بر 
 موجود اقتصاد آزاد بودند، استراتژی ای که سوسياليست ها را به نااميدی کشاند. خبری از نظام فئوداليسم در تاريخ

اياالت متحده نبود و تعداد اندکی از کارگران کشور احساس می کردند که درگير يک مبارزه طبقاتی هستند. در عوض، 
اغلب کارگران معتقد بودند که به دنبال همان حق پيشرفتی هستند که ديگران از آن بهره می برند. عامل ديگری که 
به کاهش اختالفات طبقاتی کمک کرد اين بود که کارگران اياالت متحده، دست کم کارگران مرد سفيد پوست  قبل از 

کارگران ديگر کشورها حق رای داشتند.
از آنجايی که نهضت کارگری در روزهای ابتدايی خود تا حد زيادی صنعتی بود، اتحاديه ها قادر به جذب اعضای محدودی 
بودند. اولين سازمان کارگری ملی مهم شواليه های کار)20( نام داشت که در ميان برش کاران صنايع پوشاک در 1869 
در شهر فيالدلفيا ايالت پنسيلوانيا با هدف سازماندهی تمامی کارگران به منظور رفاه حال آنها تاسيس شد. تا 1886، 
شواليه ها چيزی در حدود 700.000 عضو داشتند که شامل سياه پوستان، زنان، دستمزد بگيران، تجار، و کشاورزان 
می شد. اما با اين حال، منافع اين گروه ها در برخی از موارد در تضاد بود و در نتيجه کارگران خود را با اين نهضت يکی 
نمی ديدند. شواليه ها در اعتصاب اول خود عليه خط آهن های متعلق به جی گولد)21(، ميليونر آمريکايی در اواسط دهه 

1880 پيروز شدند اما در اعتصاب دوم در سال 1886 باختند. تعداد اعضا به سرعت افت کرد.
در 1881، ساموئل گامپرز)22(، مهاجری هلندی که به توليد سيگار برگ اشتغال داشت و ديگر استادکاران فدراسيونی 
از اتحاديه های صنفی سازمان دادند که پنج سال بعد تبديل به فدراسيون کارگران آمريکا ]و کانادا[ )ای اف ال()23( 
شد. اعضای آن فقط از دستمزد بگيران تشکيل می شد که بر مبنای خط کاری شان سازماندهی می شدند. گامپرز اولين 
رئيس آن بود. او استراتژی عملی ای برای پيگيری دستمزدهای باالتر و شرايط کاری بهتر بود، اولويت هايی که تمامی 

نهضت اتحاديه ها بعدها به آن توجه کردند.
فدراسيون کار آمريکا با مخالفت سرسخت کارفرمايان روبرو شد. مديريت ترجيح می داد که مسئله دستمزد و ديگر 
مسائل را با هر کارگر به صورت فردی حل کنند و در اغلب موارد کارگرانی که موافق اتحاديه ها بودند را يا اخراج 
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کرده و يا در ليست سياه قرار می دادند )با شرکت های ديگر توافق می کردند که استخدام نشوند(. در برخی موارد 
به  از پيوستن  را  کارگران  نام قراردادهای سگ زرد)24( امضا می کردند که  به  کارگران قراردادهايی  با  کارفرمايان 
اتحاديه های کارگری منع می کرد. از 1880 تا 1932، دولت و دادگاه ها عموما يا از مديريت ها حمايت می کردند، يا در 
بهترين حالت بی طرف بودند. دولت در اغلب موارد نيروهای نظامی فدرال را به نام حفظ نظم عمومی برای مغلوب کردن 
اعتصاب ها به خدمت می گرفت. اعتصاب های خشونت بار اين دوره و اختالفات اتحاديه ها با کارگرانی که مديريت 

استخدام می کرد به مرگ افراد زيادی انجاميد.
نهضت کارگری در سال 1905 و با رای ديوان عالی کشور مبنی بر اينکه دولت حق محدود کردن ساعات کار کارگران را 
ندارد )دادگاه می گفت چنين مقرراتی حق کارگران برای پيدا کردن کار را محدود می کرد( آسيب ديد. اصل »کارگاه 

باز«)25( که از حق نپيوستن کارگران به اتحاديه ها دفاع می کرد نيز موجب بروز اختالفات زيادی شد.
تعداد اعضای فدراسيون کارگران آمريکا در زمان پايان جنگ جهانی اول چيزی در حدود 5 ميليون بود. اما دهه 20 برای 
اتحاديه ها سال های خوبی نبود. زمانه خوب بود، کار فراوان بود، و دستمزدها هم در حال افزايش بود. کارگران بدون 
حضور اتحاديه های کارگری احساس امنيت می کردند و ادعاهای مديريت مبنی بر اينکه سياست های سخاوتمندانه آنها 
جايگزين خوبی برای اتحاديه گرايی هستند را اکثرا می پذيرفتند. اما سال های خوش با آغاز رکود اقتصادی در 1929 

به پايان رسيد.

رکود اقتصادی و پيروزی های بعد از جنگ
رکود اقتصادی دهه 30 ديدگاه آمريکايی ها نسبت به اتحاديه های کارگری را به کلی دگرگون ساخت. اگرچه تعداد 
اعضای فدراسيون کارگری آمريکا در دوران بيکاری های گسترده به زير سه ميليون رسيد، اما مشکالت شديد اقتصادی 
موجب همدردی با کارگران شد. در اوج رکود اقتصادی، چيزی در حدود يک سوم نيروی کار آمريکا بيکار بود؛ رقمی 
سرسام آور برای کشوری که در دهه قبل از اشتغال کامل برخوردار بود. با انتخاب فرانکلين دی روزولت به عنوان 
 رئيس جمهور در 1932، دولت و تدريجا دادگاه ها از موضع مساعد تری به اظهارات و خواسته های کارگران گوش

يکی  و  کرد  می  اجرا  قابل  غير  را  زرد  سگ  قراردادهای  که  نوريس-الگارديا)26(  قانون  کنگره   ،1932 در  داد.  می 
ساختن متوقف  در  فدرال  های  دادگاه  قدرت  همچنين  قانون  رساند.  تصويب  به  را  بود  کارگر  حامی  قانون  پنج   از 

اعتصاب ها و ديگر اقدامات اينچنينی را محدود ساخت.
وقتی روزولت به رياست جمهوری رسيد، به دنبال تصويب قوانين مهمی رفت که در جهت اهداف کارگران بود. يکی از 
اينها، قانون روابط ملی کار)27( مصوب 1935 )که با نام قانون واگنر)28( هم شناخته می شود( به کارگران حق پيوستن 
به اتحاديه ها و حق چانه زنی جمعی از طريق نمايندگان اتحاديه ها را اعطا کرد. اين قانون موجب تشکيل شورای روابط 
تشکيل  هنگام  در  انتخابات  برگزاری  و هم مسئول  کرد،  می  مجازات  را  کارفرمايان  تخلفات  که هم  کار)29( شد  ملی 
اتحاديه ای به دست کارگران بود. اين شورا همچنين می تواند کارفرمايان را مجبور به پرداخت مستمری به کارکنانی 

کند که برای انجام فعاليت های اتحاديه ای اخراج می شوند.
اما اين رشد  نه ميليون رسيد.  به  تا سال 1940 تقريبا  اتحاديه های کارگری  در سايه چنين حمايتی، تعداد اعضای 
چشمگير در تعداد اعضا بدون تحمل رنج به دست نيامد. در 1935، هشت اتحاديه درون فدراسيون کارگری آمريکا 
کميته سازماندهی صنعتی )سی آی او()30( را تشکيل دادند تا کارگران شاغل در صنايع توليد انبوهی مانند خودرو 
سازی و فوالد را سازماندهی نمايد. حاميان آن در نظر داشتند تمامی کارگران هر شرکت را چه ماهر و چه غير ماهر 
به طور يکجا سازماندهی کنند. اتحاديه های کارگران هنرهای دستی که فدراسيون کارگری آمريکا را تحت کنترل خود 
داشت با تالش های انجام شده در جهت عضويت کارگران غير ماهر و نيمه ماهر به مخالف برخواست با اين ترجيح که 
کارگران در تمامی صنايع بر مبنای مهارت هايشان سازماندهی شوند. اما توان مهاجم کميته سازماندهی صنعتی موفق 
کميته  که  هايی  اتحاديه  آمريکا  کارگری  در 1938، فدراسيون  ها شد.  اتحاديه  به  ها  کارخانه  از  بسياری  آوردن  به 
نامی جديد  از  با استفاده  اما کميته سازماندهی صنعتی  سازماندهی صنعتی را تشکيل داده بودند را اخراج کردند. 
به سرعت فدراسيونی برای خود تشکيل داد که کنگره سازمان های صنعتی)31( نام گرفت و رقيب جدی فدراسيون 
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کارگری آمريکا شد.
پس از اينکه اياالت متحده وارد جنگ جهانی دوم شد، رهبران کليدی کارگری قول دادند که توليد صنايع دفاعی کشور 
با اعتصاب های کارگری مختل نکنند. دولت نيز کنترل هايی روی دستمزدها اعمال کرد و افزايش دستمزدها را  را 
به تاخير انداخت. اما مزايای جانبی کارگران به طور چشمگيری بهبود يافت – بخصوص در بيمه درمانی. تعداد اعضای 

اتحاديه ها به شدت افزايش يافت.
با پايان جنگ جهانی دوم در 1945، عمر قول اتحاديه ها برای اعتصاب نکردن هم به سر رسيد و تقاضاهای سرکوب 
اوج  به  در 1946  کار  توقف  تعداد  و  اعتصاب شد  از صنايع  بسياری  در  منفجر شد.  يکباره  افزايش دستمزد  شده 
 خود رسيد. عموم مردم در برابر اين اختالالت و آنچه قدرت بيش از حد اتحاديه ها تحت قانون واگنر ناميده می شد
واکنش های شديدی نشان دادند. در 1947، کنگره علی رغم وتوی رئيس جمهور وقت، هری ترومن)32(، قانون روابط 
کارگر و مديريت که بيشتر به نام قانون تفت، هارتلی)33( شناخته می شود را به تصويب رساند. اين قانون استانداردهای 
رفتاری برای اتحاديه ها و همچنين کارفرمايان تجويز می کرد. »کارگاه های بسته« که کارگران را قبل از آغاز به کار ملزم 
به عضويت در اتحاديه می کردند را ممنوع ساخت؛ به کارفرمايان اجازه داد تا برای زيان های وارده در دوران اعتصاب 
از اتحاديه ها شکايت کند؛ اتحاديه ها را ملزم کرد تا دوره 60 روزه ای را قبل از اعتصاب برای »آرام شدن« تحمل 
کنند؛ و مقررات ويژه ديگری برای تعيين نحوه برخورد با اعتصاب هايی که امنيت و سالمتی کشور را به خطر می انداخت 
وضع کرد. قانون تفت، هارتلی همچنين اتحاديه ها را ملزم کرد که اسناد مالی خود را به مقامات مربوطه نشان بدهند. 
در پاسخ به اين ضربه، فدراسيون کارگری آمريکا و کميته سازماندهی صنعتی به اختالفات خود پايان داده و عاقبت در 
1955 در هم ادغام شدند تا ای اف ال-سی آی تشکيل شود. جرج مينی)34( که رئيس فدراسيون کارگری آمريکا بود 

رياست اين سازمان نوپا را بر عهده گرفت.
اتحاديه های کارگری در 1962، با صدور حکم رئيس جمهور جان اف کندی)35( که به کارمندان فدرال حق سازماندهی 
و چانه زنی گروهی می داد )اما نه حق اعتصاب( قدرت جديدی پيدا کردند. ايالت ها قوانين مشابهی تصويب کردند که 
برخی از آنها حتی به کارمندان دولت اجازه اعتصاب می داد. اتحاديه های کارمندان دولت در سطوح فدرال، ايالتی، و 
محلی به سرعت رشد کردند. در دهه 70 که نرخ تورم باال قدرت خريد دستمزدها را تهديد می کرد، پليس، معلمين، و 

ديگر اقشار کارمندان دولت در بسياری از ايالت ها و شهرها دست به اعتصاب هايی زدند.
عضويت در اتحاديه های کارگری در ميان سياه پوستان، آمريکايی های مکزيکی، و زن ها در طول دهه های 70 و 80 
به کم درآمدترين مشاغل اشتغال داشتند کمک کردند  غالبا  اين گروه هايی که  به  کارگری  يافت. رهبران  افزايش 
تا دستمزدهای باالتری دريافت نمايند. برای مثال، رهبر کارگری آمريکايی مکزيکی، سزار ای شاوز)36(، تالش کرد تا 
کارگران مزارع کاليفرنيا، که بسياری از آنها آمريکايی های مکزيکی تبار بودند، را در آنچه که امروز کارگران مزارع متحد 

آمريکا)37( نام دارد سازماندهی کند.

دهه های 1980 و 1990: پايان نظام آقا باالسری
علی رغم برخوردها و اعتصاب هايی که هر چند وقت يک بار رخ می داد، شرکت ها و اتحاديه ها در طول دهه های 
40، 50، و 60 روابط عموما باثباتی برقرار کردند. کارگران اغلب می توانستند روی کارفرمايان حساب کنند که تا در 
زمان احتياج به آنها کار بدهند، دستمزدی پرداخت کنند که پوشش دهنده هزينه های زندگی باشد، و مزايای درمانی 

و بازنشستگی خوبی در اختيار آنها بگذارند.
چنين روابط باثباتی نيازمند اقتصادی باثبات بود، اقتصادی که در آن مهارت ها و محصوالت تغيير کمی داشته يا دست 
کم روند تغيير آن قدر کند باشد که کارفرمايان و کارگران بتوانند خود را با آن وفق دهند. اما در دهه های 60 و 70، 
زود خشمی در روابط اتحاديه ها و کارگران ظاهر شد. تسلط آمريکا بر اقتصاد صنعتی جهان رو به کاهش رفت. وقتی 
سيل کاالهای وارداتی ارزان قيمت تر  و در برخی موارد بهتر بازار آمريکا را فرا گرفت، شرکت های آمريکايی در پاسخ 
سريع به اين شرايط و بهبود محصوالت خود با مشکل مواجه شدند. ساختارهای مديريتی آنها از باال تا پايين برای نوآوری 
کارگران پاداشی قائل نبود و در تالش برای کاهش هزينه های دستمزد از طريق افزايش بهره وری يا کاهش دستمزدها 
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به سطحی که با دستمزدهای کارگران کشورهای خارجی مطابقت کند ناکام می ماند.
در چند مورد، واکنش شرکت های آمريکايی يا بستن و يا انتقال کارخانه به محلی ديگر بود، گزينه ای که انتخاب آن با 
تغيير قوانين مالياتی و تجاری در دهه های 80 و 90 به طور روز افزون آسان شد. بسياری از شرکت ها به کار خود 
ادامه دادند اما نظام آقا باالسری رو به افول گذاشته بود. کارفرمايان احساس می کردند ديگر نمی توانند تعهدهای 
مادام العمر به نيروی کار خود داشته باشند. به منظور افزايش انعطاف پذيری و کاهش هزينه ها، آنها از کارکنان موقت 
از نيروی کار موقت استفاده می کردند در 1982  پاره وقت به مراتب بيشتر استفاده کردند. اين شرکت ها که  و 
417.000 نفر، يا 0.5 درصد از کل کارگران غير کشاورزی را در استخدام خود داشتند؛ تا 1998، اين رقم به 2.8 
ميليون يا 2.1 درصد رسيد. تغييراتی در ساعات کار نيز به وجود آمد. در برخی از موارد کارگران خواهان هفته های 
کاری کوتاه تری بودند، اما به منظور کاهش هزينه های دستمزد و مزايا، اغلب اين خود شرکت ها بودند که اقدام به 
کاهش ساعات کار می کردند. در 1968، 14 درصد از کارکنان کمتر از 35 ساعت در هفته کار می کردند؛ در 1994، 

اين رقم به 18.9 درصد رسيد.
همانطور که قبال ذکر شد، بسياری از کارفرمايان به سمت ترتيبات بازنشستگی ای رفتند که مسئوليت بيشتری را به 
کارکنان واگذار می کرد. بعضی از کارگران از اين تغييرات و انعطاف پذيری بيشتر حاصله استقبال کردند. با اين وجود، 
اين تغييرات برای بسياری از کارگران ديگر آينده بلند مدت ناامنی را به تصوير می کشيد. اتحاديه های کارگری برای 
باز گرداندن رابط آقا باالسری سابق ميان کارفرمايان و کارکنان کار زيادی نمی توانستند انجام دهند. تنها کاری که از 

آنها بر می آمد کمک به اعضای خود در سازگاری با آنها بود.
با توجه به موفقيت های ناچيز اتحاديه ها در سازماندهی محل های کار جديد، عضويت در آنها در دهه های 80 و 90 
رو به کاهش گذاشت. سازماندهان شکايت از اين داشتند که قوانين کار بر عليه آنها است و راه های فرار زيادی برای 
به تاخير انداختن يا مبارزه با برگزاری انتخابات اتحاديه ها در اختيار کارفرمايان می گذارد. با کاهش تعداد اعضا و 
قدرت سياسی اتحاديه ها، جان اسوينی)38(، رهبر دگرانديش و رئيس اتحاديه بين المللی کارکنان بخش خدمات)39( 
ِلين کرکلند شاغل را در 1995 برای سمت رياست ای اف ال-سی آی او به چالش کشيد و برنده شد. کرکلند در درون 
نهضت کارگری مورد انـتقادهای گسترده ای برای درگيری بيش از حد در فعاليت های اتحاديه ای در خارج و انفعال بيش 
از حد در رويارويی با چالش های پيش روی اتحاديه ها در داخل قرار داشت. اسوينی، سومين رئيس اين فدراسيون 
در طول 40 و اندی سال فعاليت با تقويت سازماندهی و ايجاد همکاری ميان اتحاديه های محلی در کمک به عمليات 
سازماندهی يکديگر، به دنبال احيای اين نهضت لک لک کنان بود. اما همانطور که بعدا معلوم شد، اين کاری بس دشوار 

بود.

نيروی کار جديد
از 1950 تا اواخر 1999، تعداد کل افراد شاغل در بخش غير کشاورزی اياالت متحده از 45 ميليون کارگر به 129.5 
با افزايش روزافزون نقش فن آوری اطالعات در اقتصاد آمريکا، بخش عمده اين افزايش در بخش  ميليون رسيد. 
کامپيوتر، بهداشت، و ديگر قسمت های بخش خدمات رخ داد. در طول دهه های 80 و 90، 35 ميليون شغل به مشاغل 
بخش توليد خدمات، که شامل خدمات، حمل و نقل، آب و برق، عمده و خرده فروشی، خدمات مالی، بيمه، ملک، و دولت 
می شود اضافه شد. رشد اشتغال در بخش خدمات، نيروی کار آزاد شده به واسطه بهره وری در حال رشد بخش توليد 

را جذب کرد.
در 1946، 24.4 ميليون شغل، يا 59 درصد از اشتغال غير کشاورزی متعلق به صنايع مربوط به بخش خدمات بود. تا 
اواخر 1999، تعداد مشاغل اين بخش به 104.3 ميليون شغل، يا 81 درصد از اشتغال غير کشاورزی رسيد. اما بر 
خالف اين، بخش توليد کاال که شامل توليد، ساختمان، و معدن می شد، در 1946 17.2 ميليون شغل، يا 41 درصد 
از اشتغال غير کشاورزی را تامين می کرد و تا اواخر 1999 تنها تا 25.2 ميليون شغل، يا 19 درصد از اشتغال غير 
کشاورزی رسيد. اما مشاغل جديد خدماتی نه دستمزدهای بخش توليد را داشت، نه مزايای جانبی آن را. فشار مالی 

حاصله بر بسياری از خانواده ها تعداد زيادی از زن ها را تشويق کرد که وارد بازار کار شوند.
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در دهه های 80 و 90، بسياری از کارفرمايان روش های جديدی برای سازماندهی نيروی کار خود ابداع کردند. در 
برخی از شرکت ها، کارمندان در تيم های کوچکی گروه بندی می شدند که در انجام کار خود استقالل زيادی داشتند. 
در حالی که مديريت اهداف گروه های کاری را تعيين می کرد و پيشرفت و نتيجه کار آنها را زير نظر داشت، اعضای 
گروه ها در ميان خود تصميم می گرفتند که کار را چگونه انجام دهند و استراتژی های خود را چگونه با تغيير نيازها 
و شرايط مشتريان تنظيم کنند. اما بسياری از کارفرمايان از ترک روش های سنتی خودداری کردند و بعضی ها هم 
 اين انتقال را امری مشکل يافتند. احکام صادره از سوی شورای ملی روابط کار، مبنی بر اينکه بسياری از گروه های

کاری ای که کارفرمايان مستقل از اتحاديه های کارگری از آنها استفاده می کنند اتحاديه های غيرقانونی تحت تسلط 
مديريت هستند، در اغلب موارد از تغييرات بازداری می کرد.

کارفرمايان در دهه های 80 و 90 همچنين مجبور بودند کارکنان متنوعی را اداره کنند. گروه های قومی جديد بخصوص 
مهاجرين آمريکای التين و کشورهای آسيايی که تعداد آنها هر روز بيشتر می شد به نيروی کار پيوستند و زن های 
بيشتر و بيشتری وارد مشاغلی شدند که عرفا متعلق به مردها بود. تعداد فزاينده ای از کارکنان از کارفرمايان خود به 
دليل اعمال تبعيض به خاطر قوم، جنسيت، دين، يا معلوليت های فيزيکی شکايت کردند. تعداد پرونده های در جريان 
در کميسيون فرصت مساوی اشتغال)40(، که چنين اتهاماتی ابتدا در آنجا مطرح می شوند، از 6.900 مورد در 1991 
به 16.000 مورد در 1998 رسيد و شکايت ها تمام وقت دادگاه ها را گرفت. اين شکايت ها نتايج متفاوتی را در 
دادگاه ها به دنبال داشتند. بسياری از پرونده ها به دليل بی اهميتی رد شدند، اما دادگاه ها در عين حال مجموعه 
وسيعی از حمايت های حقوقی ای را در برابر اجحاف در استخدام، ترفيع، تنزل رطبه، و اخراج به رسميت شناختند. در 
 1998 برای مثال، ديوان عالی کشور اياالت متحده حکم کرد که کارفرمايان بايد مطمئن شوند که مديران آموزش کافی

ديده اند تا از آزار جنسی کارگران در محيط کار پيشگيری کرده و آنها را از حقوق خود مطلع سازند.
محيط های کاری آمريکا همچنان درگير مسئله »دستمزد مساوی برای کار مساوی« بودند. در حالی که قوانين فدرال و 
ايالتی تفاوت دستمزد بر مبنای جنسيت را منع می کند، زن های آمريکايی هميشه دستمزد کمتری از مردها دريافت 
کرده اند. بخشی از اين تفاوت به اين دليل است که تعداد نسبتا بيشتری از زن ها به کارهايی اشتغال دارند که 
عرفا از مشاغل ديگر کم درآمدتر هستند. اما اتحاديه ها و سازمان های حقوق زنان می گويند که اين مسئله نشان 
 دهنده تبعيض محض است. چيزی که اين مسئله را پيچيده می کند پديده ای در محيط کاری دفتری است به نام سقف

شيشه ای؛ ديواره نامرعی ای که به گفته بعضی از زن ها از ترفيع آنها به پست های اجرايی يا حرفه ای تحت تسلط 
مردها جلوگيری می کند. در سال های اخير، زن ها تعداد فزاينده ای از اين نوع مشاغل را به اختيار کرده اند اما با 

توجه به نسبت جمعيت آنها به کل جمعيت، زن های شاغل هنوز به شدت عقب هستند.
دستمزدها و پست هايی که اعضای گروه های مختلف قومی و نژادی که اغلب »اقليت« نام دارند )در پايان قرن بيستم، 
اکثريت آمريکايی ها، سفيد پوستان از تبار اروپايی بودند و امروز اين نسبت در حال کاهش است(، می توانستند 
کسب کنند نيز باعث به وجود آمدن مسائل مشابهی می شد. عالوه بر قوانين ضد تبعيض، دولت فدرال و بسياری از 
ايالت ها در دهه های 60 و 70 قوانينی برای جبران بی عدالتی های گذشته به اقليت ها وضع کردند که در شرايط 
خاصی، کارفرمايان را ملزم به ارجحيت دادن به استخدام اقليت ها می کرد. حاميان اين سياست می گفتند که برای 
جبران سال ها تبعيض که نسبت به آنها روا شد، اقليت ها بايد ارجح باشند. اما بعدا معلوم شد که اين روشی ستيز 
آفرين برای حل مسائل نژادی و قومی بود. منتقدين گفتند که »تبعيض معکوس« هم ناعادالنه است و هم زيانبار. 
بعضی از ايالت ها و به ويژه کاليفرنيا، در دهه 1990 از سياست های جبران بی عدالتی های گذشته به اقليت ها دست 
کشيدند. با اين وجود، دستمزدها و نرخ بيکاری به شدت متفاوت هنوز در ميان سفيد پوستان و اقليت ها باقی است. 
اين مسئله و مسائل مربوط به جايگاه زن در نيروی کار هنوز بخشی از مشکل سازترين مسائلی را تشکيل می دهند که 

کارفرمايان و نيروی کار آمريکا با آن روبرو هستند.
با  که  بود  ای  عمومی  تنش  مختلف  يا قوميت های  نژاد،  با جنسيت،  افراد  ميان  در  آزار دهنده  شکاف های دستمزد 
سياست های کاهش هزينه های سال های 80 و 90 در بسياری از شرکت ها وجود داشت. ديگر خبری از افزايش های 
آنچنانی دستمزد نبود؛ در عوض، کارگران و اتحاديه های کارگری برخی از شرکت های بزرگ که با مشکل مواجه بودند، 
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احساس می کردند که به اميد افزايش امنيت شغلی خود و نجات کارفرما، بايد يا افزايش های محدود يا حتی کاهش 
دستمزد را متحمل شوند. اشل های حقوقی دوگانه، يعنی پرداخت دستمزدهای کمتر به کارگران جديدتر برای کارهای 
مشابه، در برخی از خطوط هوايی و ديگر شرکت ها برای مدتی ظاهر شد. حقوق ها ديگر برای تشويق برابر همه کارکنان 
تعيين نمی شد، بلکه برای جذب و حفظ کارکنانی مانند متخصصين نرم افزار کامپيوتر که کمتر از ميزان تقاضا وجود 
داشتند تعيين می شد. اين مسئله به افزايش شکاف دستمزد ميان کارکنان بسيار ماهر و غير ماهر کمک زيادی کرد. 
هيچ اندازه گيری مستقيمی از اين شکاف در دست نيست اما آمارهای وزارت کار اياالت متحده معيارهای غير مستقيم 
خوبی در اختيار ما قرار می دهند. در 1979، درآمد متوسط هفتگی از 215 دالر برای کارگران سيکل، تا 348 دالر برای 

فارق التحصيالن کالج متغير بود. در 1998، اين ارقام به ترتيب 337 دالر و 821 دالر بود.
حتی در حالی که اين شکاف رو به گسترش بود، بسياری از کارفرمايان با افزايش های حداقل دستمزد دولت فدرال 
به مبارزه پرداختند. استدالل آنها اين بود که افزايش حداقل دستمزد، در واقع با افزايش هزينه ها و دشوار کردن 
شرايط کسب و کارهای کوچک برای استخدام افراد جديد به کارگران آسيب می زد. در طول دهه 70 حداقل دستمزد 
تقريبا همه ساله افزايش داشت اما در طول دهه های 80 و 90 افزايش های ناچيزی به خود ديد. در نتيجه، حداقل 
دستمزد از هزينه زندگی عقب ماند؛ از 1970 تا اواخر 1999، حداقل دستمزد 255 درصد رشد کرد )از 1.45 دالر 
در ساعت به 5.15 دالر در ساعت(. اين در حالی است که قيمت ها برای مصرف کنندگان افزايشی 334 درصدی داشته 
است. کارفرمايان همچنين به جای اعمال افزايش های يکسان دوره ای، به طور فزاينده ای به سياست »دستمزد در 
برابر عملکرد« روی آورده و افزايش دستمزدها را بر اساس عملکرد کارگر يا واحدهای آنها تنظيم کردند. يک بررسی 
انجام شده در 1999 نشان داد که 51 درصد از کارفرمايان به طور معمول از فرمول دستمزد در برابر عملکرد استفاده 

کرده اند تا عالوه بر افزايش های حداقل و ابتدايی، دستمزدهای دست کم بعضی از کارگران خود را باال ببرند.
با ادامه افزايش کمبود کارکنان متخصص، کارفرمايان پول و وقت بيشتری را صرف آموزش کارکنان خود کردند. آنها 
همچنين خواهان بهبودهايی در برنامه های درسی مدارس شدند تا فارق التحصيالن را برای ورود به محيط های کاری 
مدرن و پيشرفته بهتر آماده کنند. گروه های کارفرمايان منطقه ای شکل گرفتند تا با همکاری با کالج های محلی و فنی 
در طراحی دوره های جديد، به مسئله نيازهای آموزشی خود رسيدگی کنند. در همين حال، دولت فدرال قانون سرمايه 
گذاری محل کار را در 1998 به تصويب رساند که بيش از 100 برنامه آموزشی را در هم ادغام کرد. اين قانون کوشيد 
تا ميان برنامه های آموزشی و نيازهای واقعی کارفرمايان ارتباط ايجاد کند و به کارفرمايان کنترل بيشتری روی نحوه 

اجرای برنامه بدهد.
ميان موجود  تضادهای  تا  برآمدند  کارگران  های  خواست  به  پاسخگويی  درصدد  همچنين  کارفرمايان  حال،  عين   در 

ضرورت های شغلی و نيازهای شخصی آنها برطرف شود. »ساعات کار شناور«)42( که به کارکنان کنترل بيشتری روی 
ساعت های کار خود می دهد متداول تر شد. پيشرفت های حاصله در زمينه ارتباطات به تعداد فزاينده ای از افراد اين 
امکان را داد تا دست کم بخشی از کار خود را در خانه و با استفاده از کامپيوتری که با محل کار آنها در ارتباط است انجام 
دهند. در پاسخ به مطالبات مادرهای شاغل و ديگر افرادی که عالقه مند به کار کمتر از تمام وقت بودند، کارفرمايان 
به نوآوری هايی مانند تقسيم کار روی آوردند. دولت نيز با تصويب قانون مرخصی خانوادگی و استعالجی در 1993 که 

کارفرمايان را ملزم به دادن مرخصی برای رسيدگی به فوريت های خانوادگی می کند، به اين روند پيوست.

افول قدرت اتحاديه ها
شرايط در حال تغيير دهه های 80 و 90 موقعيت کار سازمان يافته که در آن زمان نماينده بخش رو به کاهشی از نيروی 
کار بود را تضعيف کرد. در حالی که در 1945 بيشتر از يک سوم افراد شاغل عضو اتحاديه های کارگری بودند، اين 
عدد در 1979 به 24.1 درصد و در 1998 به 13.9 درصد افت کرد. افزايش های سهم اتحاديه، کمک های مستمر 
 به مبارزات انتخاباتی سياسی، و مشارکت مستمر اعضای اتحاديه ها در انتخابات مانع از اين شد که قدرت سياسی

اتحاديه ها به همان اندازه کاهش عضويت افول کند. اما تصميم دادگاه و حکم شورای روابط ملی کار که به کارگران 
اجازه داد تا آن بخش از سهم اتحاديه که صرف حمايت از کانديداهای سياسی يا مخالفت با آنها می شد را پرداخت 
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نکنند، از نفوذ اتحاديه ها کم کاست.
مديريت که تهديد رقبای خارجی و داخلی را به خوبی احساس می کند، امروزه آمادگی کمتری از دهه های اوليه برای 
تن دادن به خواست های اتحاديه ها برای دستمزدها و مزايای بيشتر داشته و با تالش های آنها در سازماندهی کارگران 
با جديت بيشتری به مبارزه می پردازد. با رشد تمايل کارفرمايان به استخدام افراد اعتصاب شکن در زمان اعتصاب 
اتحاديه ها و حفظ آنها بعد از پايان اعتصاب در دهه های 80 و 90، اعتصاب های کارگری در طول اين دوره بسيار 
نادر بود. )اخراج کارمندان برج مراقبت در حال اعتصاب غيرقانونی توسط رئيس جمهور رونالد ريگان)45( در 1981 
کارفرمايان را در موضع خود جسورتر کرد.( اتوماسيون چالشی هميشگی برای اعضای اتحاديه ها بوده و هست. بسياری 
انجام کارگران  به دست  قبال  که  کارهايی  که  اند  گرفته  کار  به  را  تر، دستگاه های خودکاری  کارخانه های قديمی   از 

می شد را انجام داده و از هزينه دستمزد می کاهند. اتحاديه ها با موفقيت های ناچيزی در پی روش های متعددی برای 
حفظ مشاغل و درآمدها بوده اند: آموزش مجدد رايگان، هفته های کاری کوتاه تر برای تقسيم کار موجود را در ميان 

کارکنان، و درآمدهای ساالنه تضمين شده.
تغيير جهت به سوی اشتغال در صنعت خدمات در مناطقی که اتحاديه ها از قديم در آنها ضعيف تر بوده اند نيز مشکلی 
جدی برای اتحاديه های کارگری بود. زن ها، جوانان، و کارگران موقت و پاره وقت که به عضويت در اتحاديه های کارگری 
عالقه کمتری دارند درصد زيادی از مشاغل جديدی که در سال های اخير به وجود آمده است را در اختيار دارند. و 
قسمت عمده ای از صنايع آمريکا به بخش های جنوبی و غربی اياالت متحده که اتحاديه ها در آنجا قدرت کمتری از 

مناطق شمالی و شرقی داشتند مهاجرت کرده است.
عالوه بر تمام اين مشکالت، سال ها تبليغ منفی در مورد فساد در اتحاديه بزرگ رانندگان کاميون)44( و ديگر اتحاديه ها 
به نهضت کارگری آسيب های جدی ای وارد کرده است. حتی موفقيت های گذشته اتحاديه ها در افزايش دستمزدها و 
مزايا و بهبود محيط های کاری نتوانست موجب موفقيت های جديد شود چون کارگران جديدتر و جوان تر به اين نتيجه 
می رسند که برای پيگيری اهداف خود ديگر نيازی به اتحاديه ها ندارند. اين استدالل که اتحاديه ها از تقريبا هر لحاظ 
شغلی، از جمله ايمنی محيط کار و خواسته های شغلی، صدای کارگر است معموال ناديده گرفته می شود. گونه جديد 
کارکنان جوان مستقل که افزايش فوق العاده شرکت های کامپيوتری فن آوری پيشرفته را موجب شدند عالقه کمی به 

تعلق به سازمان هايی دارند که به اعتقاد آنها استقالل آنها را می گيرد.
اما شايد بزرگترين دليل برای مشکالتی که اتحاديه ها در جذب اعضای جديد در اواخر دهه 90 داشتند قوی شدن 
شگفت آور اقتصاد بود. در اکتبر و نوامبر 1999، نرخ بيکاری به 4.1 درصد کاهش يافته بود. اقتصاددانان می گفتند 
افراد بيکار يا در حال تغيير شغل يا افرادی هستند که معموال از کار بيکارند. در مقابل تمام ترديدهايی که تغييرات 

اقتصادی موجب شده بود، فراوانی شغل اين اطمينان را بازگرداند که آمريکا هنوز هم سرزمين فرصت ها است.
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فصل دهم 

بازرگانی خارجی و سياست های اقتصادی جهانی
بازرگاني خارجي و سياست هاي اقتصادي جهاني آمريکا در مدتی بيش از دو 
قرن که اياالت متحده به عنوان يک کشور مطرح بوده به شکل چشمگيری 
و دولت  کشور،  تاريخ  نخستين  روزهاي  در  است.  داده  جهت   تغيير 

فعاليت های اقتصادی بدون توجه به آنچه که درخارج مي گذشت، بيشتر 
روي توسعه اقتصادي داخلي تمرکز داشتند. ولي ا ز زمان کسادی بزرگ 
دهه 1930 و جنگ جهاني دوم، کشور در صدد کاهش موانع بازرگاني و 
هماهنگ کردن نظام اقتصاد جهاني بوده است. اين تعهد در قبال آزادي 
بازرگاني ريشه هاي اقتصادي و سياسي دارد. اياالت متحده به اين نتيجه 
اقتصادي  منافع  پيشبرد  برای  تنها  نه  آزاد  بازرگاني  از  که  است  رسيده 
ميان  در  آميز  مناسبات صلح  استقرار  راه  در  کليدي  عنوان  به  بلکه  خود 

کشورهاي جهان مي توان بهره جست. 
اياالت متحده در طي بيشتر دوران پس از جنگ، در نتيجه قدرت ذاتی اقتصادي عظيم خود، و به اين علت که ماشين 
بازارهاي  از  صنعتي کشور از جنگ آسيب نديد و نيز به سبب پيشرفت هاي آمريکا در توليد و تکنولوژي، بسياري 
صادرات را تحت تسلط خود داشت. در دهه 1970، فاصله بين توان رقابتی صادرات آمريکا و ديگر کشورها کم و 
کمتر مي شد. با اين همه، نوسانات عظيم قيمت نفت، کساد بازار جهاني و افزايش ارزش دالر در بورس هاي خارجي 
بازرگاني آمريکا در  بازرگاني آمريکا طی سال های دهه 1970 آسيب رساند. کسري موازنه  رويه همرفته به توازن 
سالهای دهه1980 و 1990 وقتي که اشتهاي آمريکائيان براي کاالهاي خارجي مرتبأ از تقاضا براي کاال هاي آمريکايی در 
کشورهاي ديگر پيشي گرفت، بيشتر شد. اين پديده نمايانگر تمايل آمريکائيان به مصرف بيشتر و پس انداز کمتر در 

مقايسه با اروپا و ژاپن و نيز رشد به مراتب سريعتر اقتصاد آمريکا از اروپا يا ژاپٍن در گير با مشکالت اقتصادي بود.
کسری موازنه بازرگاني حمايت سياسي کنگره آمريکا را از آزاد سازي تجارت در دهه هاي 80 و 90 کاهش داد. قانون 
گذاران پيشنهاداتی را مبني بر حمايت از محصوالت داخلي در طي اين سالها مورد توجه قرار دادند که بسياري از آنها 
از طرف صنايع آمريکا که به طور روز افزونی مواجه با رقابت موثر ا ز جانب کشورهاي ديگر بودند، ارائه دادند. کنگره 
نيز اکراه داشت که دست رئيس جمهور را در مذاکره برای بستن معاهدات آزادي بازرگاني جديدی با کشورهاي ديگر 
باز بگذارد. همچنين، پايان جنگ سرد شاهد اعمال تحريم های بازرگاني بيشماري از سوي آمريکا عليه کشورهايي بود 
که گفته مي شد معيارهاي رفتاري قابل قبولی در رابطه با حقوق بشر، تروريسم، خريد و فروش غير قانوني مواد مخدر 

وتوليد سالحهاي کشتار جمعی ندارند.
اياالت متحده عليرغم اين شکست ها در زمينه بازرگاني آزاد به پيش بردن آزادي بازرگاني در مذاکرات بين المللي 
در دهه 1990 ادامه داد، پيمان بازرگاني آزاد آمريکاي شمالي )NAFTA( را تصويب و مذاکرات بازرگاني چند جانبه 
معروف به دور اروگوئه را تکميل کرد. اياالت متحده همچنين به مذاکرات همه جانبه اي برای وضع قوانين بين المللي 

در حفاظت از مالکيت معنوي و بازرگاني در زمينه خدمات مالي و ارتباطات اساسي از راه دور پيوست. 
با تعقيب دور  بازرگاني آمريکا نامشخص بود. از نظر رسمي کشور  پايان دهه 1990، جهت آينده سياست  هنوز، در 
اقتصادی  از مذاکرات چندجانبه  ماند، دور جديدی  آزاد متعهد  بازرگاني  به  جانبه  بازرگاني چند  از مذاکرات  جديدي 
آمد  بر  و آسيا  آمريکاي التين  اروپا،  با  اي  بازرگاني منطقه  آزادي  نامه هاي  تعقيب کرد، در صدد توسعه موافقت  را 
از چنين از کشورها را حل و فصل کند. ولي حمايت سياسي  با برخي ديگر  بازرگاني دو جانبه  تا اختالفات   و کوشيد 

سياست هايي سئوال بر انگيز بود. اين بدين معنا نبود که اياالت متحده در صدد کنار کشيدن از اقتصاد جهاني است. 
برخي از بحران هاي مالي، بِويژه بحراني که آسيا را در اواخر دهه 1990 تکان داد، نشان دهنده وابستگي متقابل و روز 
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افزون بازارهاي مالي جهان به يکديگر بود. در همان حال که آمريکا و ديگر کشورها در صدد بر انگيختن وسايلی جهت 
جلوگيري ا زچنين بحرانهايي بودند، به انديشه هاي اصالحي که الزمه آن همکاري روز افزون بين المللي در سالهاي آتي 

بود، نظر افکندند. 

ازسياست حمايت از محصوالت داخلي تا بازرگاني آزاد
تاريخ خود گرايش  از دوره هاي  نبوده است. کشور در برخي  آزاد  بازرگاني  اياالت متحده هميشه طرفدار سرسخت 
شديدي به سياست حمايت اقتصادي )روش استفاده از تعرفه ها و يا سهميه هاي گوناگون برای محدود ساختن واردات 
کاالهاي خارجي به منظور محافظت از صنايع داخلي( داشته است. براي مثال، در آغاز عمر جمهوري، يکی از دولتمردان 
وقت، آلکساندرهاميلتون، تعرفه حفاظتي برای تشويق توسعه صنعتي آمريکا را توصيه می کرد، توصيه ای که کشور 
قانون اسموت هالي با تصويب  آمريکا در سال 1930  از صنايع  کار بست. سياست حمايت  به  را   به طوروسيعی آن 
)Smoot - Hawley(، که ناگهان تعرفه ها را تا حد زيادي افزاييش داد، به اوج خود رسيد. اين قانون، به سرعت به 
اقدامات تال في جويانه کشورهاي خارجي انجاميد و و از علل عمدۀ بحران اقتصادي بود که اياالت متحده و بيشتر جهان 

را در طي دهه 1930 در خود فرو برد.
نحوه برخورد آمريکا با سياست بازرگاني بعد از 1934 پيامد مستقيم تجربه هاي ناشي از قانون اسموت هالي بوده 
است. در سال 1934، کنگره اليحه موافقت نامه هاي بازرگاني 1934 را به تصويب رساند که مجوز قانوني الزم را برای 
کاستن از تعرفه هاي آمريکا فراهم ساخت. وزير امور خارجه وقت آمريکا، کوردل هال )Cordell Hull( در باره آن 
چنين توضيح داد: » ممالک جهان قادر به توليد در سطحي که رفاه مردمشان را تضمين کند نيستند مگرآنکه امکانات و 
موقعيت هاي مناسبي جهت بازرگاني با يکديگر داشته باشند. بنابراين اصول زير بنايي برنام موافقت نامه هاي بازرگاني 

شالوده اجتناب ناپذير بناي صلح محسوب مي شود.«
ا ز جنگ جهاني دوم اعتقاد داشتند که ثبات داخلي و وفاداري مداوم متحدين آمريکا  برخي از رهبران آمريکا پس 
بستگي به بهبود اقتصادي آنها دارد. حمايت آمريکا از اين بهبود بسيار حائز اهميت بود ولي اين ممالک همچنين به 
بازارهاي صادرات، بويژه به بازار عظيم آمريکا در جهت کسب مجدد استقالل اقتصادي و رسيدن به حد رشد اقتصادي 
 ،)GATT( بازرگاني  و  تعرفه  عمومي  معاهده  تدوين  در  و  کرد  حمايت  را  بازرگاني  آزادي  متحده  اياالت  داشتند.  نياز 
مجموعه قوانين بازرگاني و تعرفه بين المللي که توسط 23 کشور درسال 1947 به امضا رسيده نقشي حياتي داشت. 

تا پايان دهه 1980، بيش از 90 کشور به اين معاهده پيوستند.
گات )GATT ( عالوه بر تنظم ضوابط رفتاری در بازرگاني بين المللي، چندين دور مذاکرات بازرگاني چند جانبه را سازمان 
 داد که اياالت متحده درتمامي آنها بشکل فعال شرکت داشت واغلب نقش هدايت و رهبري را در اين مذاکرات ايفا

می کرد. دورمذاکرات اروگوئه ، به اين علت که مذاکرات در شهر پونتادل استه )Punta del Este ( در کشور اروگوئه 
آغاز شده بود چنين نامی به خود گرفت و آزادی بازرگانی را در دهه 1990 بازرگاني را افزايش داد.

اصول و روش هاي بازرگاني آمريکا 
اياالت متحده به نظام تجارت آزاد برطبق قانون معتقد است. پس از پايان جنگ جهاني دوم، روساي جمهوری آمريکا 
استدالل کرده اند که وارد شدن به صحنه تجارت جهاني برای توليد کنندگان آمريکايی امکان دسترسي به بازارهاي 
اخيرأ،  کند.  را عرضه مي  انتخاب خريد وسيعتري  نيز  آمريکا  کنندگان  به مصرف  و  آورد  را فراهم می  خارجي  عظيم 
رهبران آمريکا متوجه شده اند که رقابت از سوي توليد کنندگان خارجي به پائين نگه داشتن قيمت هاي بسياري از 

کاالها که نيز کمک می کند و از اين رو باعث کاهش فشار تورمي مي شود.
استدالل  مدتهاست  دانان  اقتصاد  رساند.  مي  منفعت  نيز  ديگر  به کشورهاي  آزاد  بازرگاني  که  معتفدند  آمريکائيان 
بهترين با  آنها  که  خدماتي  و  کاالها  توليد  روي  بر  را  خود  کوشش  تا  دهد  مي  اجازه  کشورها  به  تجارت  که  کنند   مي 

کارآ ئي توليد مي کنند تمرکز دهند واين خود باعث افزايش ظرفيت کل توليد تمامي جامعه جهاني مي شود. آمريکائيان 
متقاعد شده اند که بازرگاني باعث ترويج رشد اقتصادي، ثبات اجتماعي و دمکراسي در تک تک کشورها شده و رفاه و 
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خوشبختي، حکومت قانون وصلح را در مناسبات بين المللي پيش مي برد.
نظام بازرگاني آزاد، کشورها را ملزم مي سازد تا دسترسي عادالنه و بدون تبعيضي را بر بازارهاي يکديگر تأمين گنند. 
از اين رو، اياالت متحده مايل است که دسترسي مناسبي به بازارهاي خود برای کشورهاي ديگر فراهم آورد تا آنها 
نيز متقابأل سدهاي بازرگاني خود را به صورت بخشي از معاهدات دوجانبه ويا چند جانبه، کاهش دهند. با آن که تالش 
در جهت آزاد سازی تجارت، بطور سنتي بر کاهش تعرفه ها و رفع برخي از موانع غير تعرفه اي مشخص تمرکز داشته 
است، در سالهاي اخير، شامل اقالم ديگري نيز شده است. براي مثال، آمريکائيان استدالل مي کنند که روشها و قوانين 
بازرگاني همه کشورها بايد شفاف باشد يعني همه بايد از قوانين آگاه و از فرصتی برابر برای رقابت برخوردار باشند. 
اياالت متحده و اعضاي سازمان توسعه و همکاري اقتصادي )OECD( در دهه 1990 با موافقت بر غير قانوني بودن 
پرداخت رشوه به مقامات دولت هاي خارجي درجهت کسب نفع بازرگاني، گامی اساسي در جهت تأمين شفافيت بيشتر 

برداشتند.
و  پاگير رها سازند  و  از مقررات دست  را  تا صنايع خود  کند  ترغيب مي  را  پيوسته کشورهاي خارجي  اياالت متحده 
قائل  تبعيض  خارجي  عليه کشورهاي  بردارند،  باقيمانده  مقررات  از  آنچه  کردن  نيز درجهت شفاف  اساسي  قدمهايي 
نشوند و کار خود را با روش ها ی متداول بين المللي هماهنگ سازند. عالقه آمريکا به حذف مقررات دست و پا گير 
تا حدي از اين نگرانی ناشی می شود که برخي کشورها ممکن است از مقررات به عنوان ابزاري غير مستقيم برای 

جلوگيری از صادرات کاال به بازارهاي خود استفاده کنند. 
دولت پرزيدنت کلينتون )2001 – 1993( بعدي ديگر به خط مشي بازرگاني آمريکا افزود وآن اين است که کشورهاي 
جهان بايد به حداقل معيارهاي محيط زيست و کار پاي بند باشند. يک دليل اين موضع گيری از طرف آمريکائيان اين 
است که آنها نگرانند که معيارهای نسبتأ باالي کار و محيط زيست در داخل آمريکا هزينه توليد کاالهاي ساخت اين کشور 
را باال می برد و اين امر رقابت را براي صنايع داخلي با شرکت های کشورهاي ديگر که به ضوابط کمتری پای بند هستند 
مشکل سازد. ولي آمريکائيان همچنين استدالل مي کنند که شهر وندان کشورهاي ديگر چنانچه کارفرمايان به خاطر 
رقابت موثرتر در بازارهاي بين المللي از کارگران خود سوء استفاده کنند، ويا به محيط زيست صدمه زنند، ازمزايای 

بازرگانی آزاد برخوردار نخواهند شد.
دولت کلينتون در اوايل دهه 1990 نگراني خود را از اين موارد اعالم کرد و اصرار ورزيد تا کانادا و مکزيک موافقت 
نامه هاي جانبي را برای اجرای تعهدات خود در زمينه رعايت ضوابط کار و قوانين محيط زيست در برابر تصويب نهايی 
عهد نامه NAFTA توسط آمريکا امضاء کنند. دردوران رياست جمهوري پرزيدنت کلينتون، اياالت متحده همچنين در 
همکاري با سازمان کار جهانی )International Labor Organization( به کمک کشورهاي در حال توسعه به منظور 
اتخاذ تدابيری در جهت تضمين محيط هاي کار امن و حقوق اساسي کارگران شتافت و از برنامه هايي که بر کاهش کار 
کودکان در بسياري از کشورهاي در حال توسعه تاکيد داشتند حمايت کرد. کوشش هاي دولت کلينتون برای پيوند 
دادن موافقت نامه هاي بازرگاني با حفاظت از محيط زيست و ضوابط مشخص کار در کشورهاي ديگر و حتي در داخل 

اياالت متحده، هنوز مورد بحث است. 
اياالت متحده عليرغم تبعيت از اصول عدم تبعيض، خود به برخی ازمعاهدات بازرگاني ترجيحی پيوسته است. براي 
مثال، برنامه نظام ترجيحات عمومي اياالت متحده می کوشد تا با در نظر گرفتن معافيت از عوارض گمرکي براي صادرات 
معيني از کشورهاي فقيرتر به اياالت متحده، به توسعه اقتصادي در اين کشورها کمک کند. اين ترجيحات وقتي که 
توليد کنندگان يک محصول ديگر نيازي به حمايت از رقابت در بازار آمريکا ندارشته باشند، متوقف مي شود. برنامه 
اين  هدف  است.   )Caribbean Basin Initiative( کارائيب  حوضه  ابتکار  است  متکی  ترجيحی  نظام  بر  که  ديگری 
برنامه کمک به منطقه اي است که بامشکالت اقتصادي دست به گريبان است و وضع آن از لحاظ سياسي براي آمريکا 
اهميت دارد. به موجب اين برنامه تمامي واردات منطقه کارائيب به آمريکا بجز منسوجات، برخي کاالهاي چرمي، شکر و 

محصوالت نفتي از پرداخت عوارض گمرکي معافند.
اياالت متحده گاهي اوقات به داليل سياسي از خط مشي عمومي خود مبتني بر ترويج بازرگانی آزاد عدول می کند و 
واردات از کشورهايي را که گمان مي رود حقوق بشر را پايمال و از تروريسم پشتيباني می کنند، قاچاق مواد مخدر را 
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اجازه می دهند و يا تهديدي براي صلح بين المللي بشمار مي روند محدود مي سازد. دربين کشورهايي که دستخوش 
چنين محدودويت های بازرگاني شده اند، می توان به برمه، کوبا، ايران، عراق، ليبي، کره شمالي، سودان و سوريه اشاره 
کرد. در سال 2000 ،اياالت متحده قانون 1974 را که بر اساس آن کنگره ملزم بود تا هر ساله تمديد« مناسبات 
بازرگاني عادي« با چين را با رأی خود تاييد کند لغو کرد. اين اقدام که باعث از ميان برداشتن منبع اصلي کشمکش 
به  )WTO( جهاني  بازرگانی  در سازمان  برای عضويت  چين  تالش  در  عطفي  نقطه  و  چين شد  و   آمريکا  مناسبات   در 

شمار آمد.
اعمال تحريم های بازرگاني برای دستيابي به اهداف سياسي در آمريکا چيز تازه اي نيست. آمريکائيان از همان روزهاي 
انقالب آمريکا، در بيش از 200 سال قبل از تحريم اقتصادي و کنترل صادرات بعنوان ابزاري موثر استفاده کرده اند، 
ولي به کاربستن اين وسيله پس از پايان جنگ سرد افزايش يافت. با اين حال، کنگره و سازمانهاي فدرال بحث هاي 

داغي را در مورد اينکه آيا سياست بازرگاني ابزار موثری درراه پيشبرد سياست خارجی هست يا نه دنبال می کنند. 

سياست چند جانبه، منطقه گرايی و سياست دوجانبه
اصل ديگري که اياالت متحده بطور سنتي در عرصه بازرگاني دنبال کرده، اصل سياست چند جانبه است. اين سياست 
طی ساليان دراز مبنای شرکت و رهبري اياالت متحده را در گرد همايي هاي پي در پي مذاکرات بازرگاني بين المللي 
 « به  معروف  بازرگانی  مذاکرات  که   ،  1962  )Trade Expansion Act( بازرگاني  بسط  اليحه  است.  داده  تشکيل 
گردهمايی کندي« را اجازه داد، منجر به امضای موافقت نامه اي بين 53 کشور که 80 در صد بازرگاني جهان را دردست 
 داشتند شد تا تعرفه ها را به نسبت ميانگين 35 در صد کاهش دهند. در سال 1979، در نتيجه گردهمايي توکيو،
اياالت متحده و در حدود صد کشور ديگر موافقت کردند تا تعرفه ها را بيشتر کاهش داهند و همچنين به کاهش موانع 

غير تعرفه اي چون سهميه بندی و ضرورت های صدور پروانه اقدام نمايند.
سال  ده  و  شد  تشکيل  اروگوئه  در   1986 سپتامبر  در  که  بود  اروگوئه  گردهمايی  مذاکرات،  اين  از  رشته  آخرين 
اي،  تعرفه  غير  موانع  ديگر  بيشتر  تقليل  صنعتي،  هاي  تعرفه  کاهش  درزمينه  ای  نامه  موافقت  امضای  با  بعد 
معنوي،  مالکيت  برای  جديدی  های  حمايت  تامين  و  کشاورزي  ها(ي  )سوبسيد  ها  ويارانه  ها  تعرفه  از  برخی  کاهش 
 )WTO( به کار خود پايان داد. شايد مهمتر از هرچيز ديگر، اين کنفرانس منجر به تشکيل سازمان بازرگانی جهاني 
)World Trade Organization( شد که راه کار جديد و الزام آوری برای حل و فصل منازعات بازرگاني بين المللي 
به شمار می رود. تا پايان سال 1998، اياالت متحده به تنهايي 42 فقره شکايت در رابطه با روش هاي غير منصفانه 
بازرگاني به WTO تسليم داشت و همچنين بسياري از کشورهاي ديگر نيز شکايات متعددي به سازمان تسليم کردند 

که بعضی از آنها عليه آمريکا بود. 
اياالت متحده، عليرغم تعهد خود به سياست مناسبات چند جانبه، در سالهاي اخير امضای معاهدات بازرگاني منطقه اي و 
دو جانبه را نيز دنبال کرده و علت آن تا حدی اين بوده که مذاکره برای انعقاد معاهدات محدودتر آسانتر و اغلب زمينه 
را براي معاهدات بزرگتر آماده می کند. اولين معاهده بازرگاني آزاد که آمريکا امضا نمود، موافقت نامه منطقه بازرگاني 
آزاد آمريکا – اسرائيل در سال 1985 و دومين معاهده، پيمان بازرگاني آزاد آمريکا – کانادا بود که در سال 1989 به 
مرحله اجرا گذاشته شد. معاهده دوم منجر به معاهده بزرگتر بازرگاني آزاد آمريکائي شمالي در سال 1993 شد که 
اياالت متحده، کانادا و مکزيک را دريک پيمان بازرگاني به يکديگر نزديکتر ساخت. حوزه اين معاهده 400 ميليون نفر 

را در می گيرد و درمجموع 8.5 تريليون دالر کاال و خدمات توليد مي کنند.
مجاورت جغرافيايي باعث يک جريان نيرومند بازرگانی بين اياالت متحده، کانادا و مکزيک شده است. در نتيجه معاهده 
NAFTA، تعرفه ميانگين مکزيک بر کاالهاي آمريکا از 10 درصد به 1.68 درصد کاهش يافت و تعرفه ميانگين آمريکا 

بر کاالهاي مکزيک از 4 درصد به 0.46 درصد تقليل يافت. آنچه که بويژه براي آمريکائيان اهميت داشت اين بود که 
يک رشته تدابير حمايتی از صاحبان گواهی نامه های اختراع. حقوق مؤلف، عالئم تجارتي و اسراربازرگانی نيز در پيمان 
گنجانده شد. آمريکائيان در سالهاي اخير به طور روزافزونی نگران سرقت و جعل محصوالت آمريکايی، از نرم افزارهاي 
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کامپيوتری و فيلم هاي سينمايي گرفته تا محصوالت شيميائي و دارويي، بوده اند.

دستور کار جاری بازرگاني آمريکا
ای  عمده  مشکالت  دستخوش  هنوز  جهاني  بازرگاني  سازی  آزاد  برای  کوشش  چشمگير،  هاي  موفقيت  کسب  عليرغم 
است. موانع بازرگاني بويژه در بخش کشاورزي و خدمات، بخشي که توليد کنندگان آمريکا بويژه در آن قابليت رقابت 
بيشتري دارند، بسيار زياد است. گرد همايی اروگوئه برخي از اين موارد بازرگاني – خدماتي را مورد بررسي قرار داد 
ولي رسيدگی به موانع بازرگاني که تقريبأ 20 شاخه از بخش خدمات را در بر مي گرفت به مذاکرات آتي موکول شد. 
در همان حال، تغييرات سريع در علوم و تکنولوِژي، مشکالت بازرگاني جديدي را به وجود آورده است. صادر کنندگان 
کاالهاي کشاورزي آمريکا، بطور مثال، روز بروز از قوانين کشورهاي اروپايي عليه استفاده از ارگانيسم هاي ژنتيکي 

تغيير يافته، که به صورت روزافزونی در آمريکا گسترش می يابد نااميدتر و دلسرد تر مي شوند.
ظهور تجارت الکترونيکي نيز خود درهاي تازه اي براي مشکالت تازه باز کرده است. در سال 1998، وزراي عضو سازمان 
بازرگانی جهاني اعالميه اي صادر کردند که به موجب آن هيچ کشوري نمي بايست با بستن تعرفه هاي گمرکي بر انتقال 
الکترونيکي بوجود آورد ولی بسياری از مسائل هنوز حل  بازرگاني از طريق وسايل  الکترونيکي، اختاللي در  و پخش 
نشده باقی مانده است. اياالت متحده ميل دارد اينترنت را به صورت يک منطقه آزاد از گمرک در آورد و به اين ترتيب 
بازارهاي رقابتی را درزمينه ارتباطات دور در سراسر جهان تضمين کند و مالکيت معنوي بر روي محصوالت ديجيتال را 

زير يک چتر حمايت جهانی قرار دهد.
پرزيدنت کلينتون خواهان دوري جديد از مذاکرات تجارت جهاني شد اما هنگامی که مذاکره کنندگان در گردهمايی 
سياتل، در ايالت واشنگتن در اواخر سال 1999نتوانستند به توافقی برسند، اميد او بر آورده نگرديد. اياالت متحده 
هنوز به يک معاهده بين المللي جديد برای تقويت سازمان تجارت جهاني از طريق شفاف ساختن بيشتر جريان کار آن 
بازرگاني است که بر محصوالت  اميد بسته است. دولت آمريکا همچنين خواستار مذاکره جهت کاهش بيشتر موانع 
را صادر خود  کشاورزي  زمين  هکتار   3 هر  از  هکتار  يک  بازده  اکنون  هم  متحده  اياالت  گذارد.  مي  تاثير   کشاورزي 
رشته يک  معنوي،  مالکيت  از  بيشتر  حمايت  خدمات،  عرضه  در  بيشتر  آزادي  شامل  آمريکا  ديگر  اهداف  کند.   مي 

کاهش هاي جديد در موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي برای کاالهاي صنعتي، و پيشرفت در زتعيين ضوابط کار مورد 
قبول جامعه جهاني است.

بازرگاني های  نامه  موافقت  است،  اميدوار  تجاري  چندجانبه  مذاکرات  جديد  دوره  پايي  بر  به  آنکه  با  متحده   اياالت 
کشورهاي  آزاد  بازرگاني  معاهده  امضای  متحده  اياالت  کار  دستور  صدر  در  دهد.  مي  ادامه  را  جديدی  ای  منطقه 
مربوط  مذاکرات  کند.  مي  تبديل  آزاد  تجارت  منطقه  به  کوبا(  )بجز  را  غربي  نيمکره  تمامي  عمأل  که  است  آمريکايی 
جستجوي  در  همچنين  متحده  اياالت  شد.  آغاز   2005 سال  در  آن  اتمام  هدف  با   ،1994 سال  در  پيمانی  چنين  به 
پاسفيک آسيا-  اقتصادي  همکاری  طريق  از  »اسيان«  پيمان  عضو  کشورهاي  با  تجارت  آزادي  معاهدات   امضاي 

)Asia- Pacific Economic Cooperation( است؛ اعضاي آپک )APEC( در اواخر دهه 1990 در رابطه با تکنولوژي 
اطالعاتي به موافقت نامه ای دست يافتند.

دوسوی  اقتصادي  مشارکت  در  اروپا   – آمريکا  بازرگاني  مسائل  بررسي  درحال  آمريکائيان  موضوع،  اين  از  جدا 
بازرگاني  افزايش  به  اميد  متحده  اياالت  هستند.   )Transatlantic Economic Partnership( اطلس  اقيانوس 
آفرينی فرصت  و  آفريقا  اقتصادي  رشد  برای  مشارکت  که   1997 سال  ای  برنامه  دارد.  نيز  آفريقا  با   خود 
افزايش  چون  اهدافي  است،  گرفته  نام   )Partnership for Economic Growth & Opportunity for Africa(
از  آمريکا  پشتيباني  جلب   ،)Sub- Saharan( پايين صحرا  منطقه  واردات کشورهاي  برای  آمريکا  بازار  به  دسترسي 
همبستگی اقتصادي در درون آفريقا، ونيز نهادينه کردن گفتگوهاي دوجانبه دولت به دولت در زمينه تجارت از طريق 

عرصه بحث بين آمريکا – آفريقارا دنبال می کند.
درهمان حال، اياالت متحده، به حل و فصل مشکالت بازرگاني با فرد فرد کشورها ادامه مي دهد. مناسبات بازرگاني 
با ژاپن الاقل از دهه 1970 دچار مشکل بوده است و در پايان دهه 1990 ،آمريکائيان هنوز نگران موانع  آمريکا 
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افتصادی ژاپن عليه بسياري از واردات آمريکا، از جمله محصوالت کشاورزي، اتومبيل و قطعات اتومبيل هستند. آمريکا 
همچنين از اين شکايت دارد که ژاپن، فوالد خود را با قيمت هاي زير قيمت بازار )روشي که بازارشکنی نام دارد( 
به اياالت متحده وارد مي کند و دولت آمريکا به طور مستمر ژاپن را تحت فشار گذاشته تا مقررات دست پا گير را 
 از بخش عمده اي از اقتصاد خود، که شامل ارتباطات، خانه سازي، خدمات مالي، خدمات پزشکي و محصوالت دارايي

مي شود، حذف کند. 
آمريکائيان همچنين در صدد رفع مسائل بازرگاني با کشورهايي چون کانادا، مکزيک و چين هستند. در دهه 1990، 
بازار  آمريکا، چين  نظر  از  بيشتر شد.  ژاپن  با  تجاري  توازن  از عدم  با چين حتي  متحده  اياالت  تجاري  موازنه  کسري 
صادراتي بالقوه پرقدرتي جهت محصوالت آمريکا محسوب مي شود، بازاري که نفوذ در آن بسيارمشکل است. در ماه 
کنند  تلقی می  با چين  بازرگاني  مناسبات  آمريکائي تسهيل  مقامات  که  آنچه  در  بزرگ  گامی  نوامبر 1999، دو کشور 
برداشتند و با امضای يک موافقت نامه تجاری چين به عضويت رسمي سازمان تجارت جهاني در آمد. در بخشي ازاين 
معاهده، که پس از 13 سال مذاکره به انجام رسيد ، چين با يک رشته اقدامات بازارگشايي و اصالحي موافقت کرد. 
 به عنوان مثال چين تعهد کرد که به کمپاني هاي آمريکائي اجازه تأمين بودجه خريد اتومبيل در آن کشور را بدهد،

کمپانی های آمريکايی بتوانند تا 50 در صد سهام کمپاني هاي ارتباطاتي چين را داشته و قادر به فروش بيمه در آن 
کشور باشند. چين همچنين موافقت کرد تا تعرفه هاي کشاورزي را کاهش داده و بسوي پايان دادن به سوبسيدهاي 
صادراتي گام بردارد و اقداماتي جهت جلوگيري از سرقت مالکيت معنوي نرم افزار کامپيوتر و فيلم هاي سينمائي انجام 
دهد. اياالت متحده نيز در سال 2000 موافقت کرد تا مناسبات تجاري خود را با چين به حالت عادي در آورده و اين شرط 

سياسي را که کنگره بايد ساليانه با رای خود برخورداری پکن )Beijing( را از شرايط بازرگاني اجازه دهد لغو کند.
عليرغم اين کوششها ي همه جانبه جهت آزاد ساختن تجارت، مخالفت سياسي با آزادي بازرگاني در کنگره در پايان قرن 
افزايش يافت. گرچه عهد نامه NAFTA به تصويب رسيد ولي اين عهد نامه دستخوش انتقادات فراواني از سوي بخش 

خصوصي قرار گرفت وبرخي سياست مداران آن را غير منصفانه خواندند.
کنگره از اعطاي امتياز و اختيار تام به رئيس جمهوری برای مذاکرات تجاري با کشورهاي خارجي، که شرط اساسي برای 
» مسير  هاي  تحت روش   NAFTA چون  بازرگاني  معاهدات  ورزيد.  امتناع  است،  المللي  بين  هاي  توافق  به  رسيدن 
سريع« که در آن کنگره آمريکا از برخي از اختيارات خود با وعده به تصويب پيمان در مدت زمان معين چشم پوشيد و 
نيز تضمين کرد که از افزودن تبصره به معاهده پيشنهادي، خود داري ورزد، مورد مذاکره قرار گرفت. مقامات بازرگاني 
کشورهاي خارجي ا زمذاکره با اياالت متحده  و خطر کردن مخالفت سياسي در داخل کشورهاي خود بدون ترتيبات روش 
» مسير سريع« در اياالت متحده، اکراه داشتند. در غياب ترتيبات مسير سريع کوشش هاي آمريکا درجهت پيشبرد 
معاهده بازرگاني آزاد کشورهاي آمريکايی و گسترش NAFTA با پيوستن شيلي به آن با شکست مواجه شد و پيشرفت 

بيشتر در اقدامات آزادسازي بازرگاني زير سئوال رفت.

کسري موازنه بازرگانی اياالت متحده 
در پايان قرن بيستم، کسري بودجه در حال افزايش به تزلزل و ترديد آمريکا در رابطه با آزادي تجارت منجر شد. 
اياالت متحده در طي بيشتر سالهاي پس از جنگ جهاني دوم مازاد بازرگاني داشت. ولي نوسانات قيمت نفت درسال 
1974 – 1973 و 1980 – 1979 و کساد اقتصادي جهاني که به دنبال دومين ضربه قيمت نفت بوجود آمد باعث راکد 
شدن تجارت بين المللي شد. در همين زمان، اياالت متحده تحول و تغييری را در عرصۀ رقابت بين المللي احساس کرد. 
تا اواخر دهه 1970، برخي کشورها، بويژه کشورهاي تازه صنعتي شده در بازارهاي صادرات بين المللي رقابت جويی 
شديد خود را نشان دادند. کره جنوبي ،هنگ کنگ، مکزيک و برزيل و کشورهاي ديگر، به صورت توليد کنندگان کارآمد 

فوالد، منسوجات، کفش، قطعات ماشين وبرخي ديگر از کاالهاي مصرفي درآمدند.
کارگران آمريکا، در حين مشاهده موفقيت ديگران، در صنايع صادراتي از اين نگران شدند که ديگر کشورها در حالي 
که بازار خود را بسته نگه مي دارند به بازارهاي آمريکا هجوم مي آورند. کارگران آمريکا همچنين اعتراض داشتند 
که کشورهاي خارجي بشکل غير منصفانه اي صادرات کنندگان خود را با دادن يارانه )سوبسيد( به صنايع معيني چون 



83

An Outline of the U.S. Economyنگاهی اجمالی بر اقتصاد آمريکا

فوالد و اتخاذ سياست هاي بازرگانی در جهت تقويت صادرات در قبال بر واردات را کمک مي کنند تا، بازارهاي جهان 
سوم را تسخير کنند. برخي از شرکت هاي چند مليتي آمريکا در طي اين دوره شروع به نقل و انتقال تاسيسات توليدي 
خود به خارج نمودند. پيشرفتهاي تکنولوژيکي اين نقل و انتقال را عملی تر ساخته است و برخي شرکت ها درصدد بهره 
برداري از دستمزد پايين کارگران خارجي و استفاده از موانع کمتر مقرراتی و ديگر شرايطي که هزينه توليد را کاهش 

مي دهد، برآمده اند.
عاملی که در افزايش کسري بازرگاني اياالت متحده حتی نقش بزرگتری داشته ترقي سريع ارزش دالر بوده است. بين 
سالهای 1980 تا 1985، ارزش دالر در مقايسه با پول های رايج طرفهای اصلي بازرگاني آمريکا در حدود 40 درصد 
در افزايش يافت. اين افزايش صادرات آمريکا را به همان نسبت گرانتر و واردات به آن را به همان ميزان ارزان تر 
ساخت. ولي چرا قيمت دالر افزايش پيدا کرد؟ جواب اين سوال را مي توان در خروج کشور از کساد جهاني سال هاي 
1982 – 1981 و در کسري بودجه هنگفت دولت يافت که هر دو دست به دست هم دادند تا تقاضاي شديدي را در 
آمريکا براي سرمايه خارجي به وجود آورند. اين پديده باعث افزايش نرخ بهره در آمريکا و نهايتأ منجر به ترقي قيمت 

دالر شد.
در سال 1975، صادرات آمريکا به حدود 12400 ميليون دالر از واردات پيشي گرفت ولي اين آخرين مازاد بازرگاني 
آمريکا در قرن بيستم بود. تا سا ل 1987 کسري موازنه بازرگاني آمريکا به 153300 ميليون دالر رسيده بود. عدم 
موازنه در بازرگاني )افزوني واردات بر صادرات( در سالهاي بعدی هنگامی که دالر ارزش خود را از دست داد و رشد 
اقتصادي در کشورهاي ديگر منجر به تقاضاي بيشتري براي صادرات آمريکا شد رو به افزايش گذاشت. کسري موازنه 
بازرگاني آمريکا در اواخر دهه 1990 مجددأ افزايش يافت. اقتصاد آمريکا بارديگر سريعتر از اقتصاد طرف های اصلي 
بازرگاني آمريکا به حرکت افتاد و آمريکائيان بيشتر از آن که کشورهاي ديگر خريدار کاالهاي آمريکا باشند، خريدار 
کاالهاي خارجي شدند. افزوده بر آن بحران مالي آسيا، ارزش پول های رايج آن نقطه جهان را تنزل داد و کاالهاي آن 
منطقه به همان نسبت ارزان تر از کاالهاي آمريکائي عرضه گرديد. تا سال 1997، کسري بودجه آمريکا ، به 110.000 

ميليون دالررسيد و مرتب در حال افزايش بود.
مقامات آمريکايی به عدم موازنه بازرگانی با احساس يکسانی نمی نگريستند. واردات خارجي ارزان از تورم که برخي از 
سياست مداران در اواخر دهه 1990 آنرا تهديدي بالقوه مي پنداشتند، جلوگيری می کرد. ولی در همان زمان، برخي 
از آمريکائيان نگران بودند که افزايش ناگهاني موج واردات مبادا باعث ضربه زدن به صنايع داخلي شود. صنعت فوالد 
آمريکا، براي مثال، نگران افزايش واردات فوالد ارزان بود. اين افزايش هنگامی روی داد که توليد کنندگان خارجي 
پس از کاهش تقاضا از سوي کشورهاي آسيائي به آمريکا روي آوردند. با اينکه وام دهندگان خارجي عموما به دادن 
وام به آمريکائيان جهت تامين پشتوانه مالی کسري بازرگاني بسيار رغبت داشتند، مقامات آمريکائي نگران بودند که 

اين امر زمانی موجب تنزل ارزش دالر، افزايش نرخ بهره و در نتيجه خفقان فعاليت هاي اقتصادي شود. 

دالر آمريکا و اقتصاد جهان
با رشد بازرگاني جهاني، نياز به نهادهاي بين المللي برای تثبيت نرخ های تسعير و يا حداقل حفظ نرخ هاي مبادله قابل 
پيش بيني نيز افزايش يافت. ولي ماهيت اين چالش و تدابير الزم برای رويارويي با آن از پايان جنگ جهاني دوم به اين 

سو به ميزان قابل توجهي تحول يافت و اين تغيير و تحول تا پايان قرن بيستم نيز ادامه پيدا کرد.
قبل از جنگ جهاني اول، اقتصاد جهان برپايه استاندارد طال اداره مي شد، بدين معنی که پول هر کشوري برحسب 
نرخي معين قابل تبديل به طال بود. اين روش منجر به نرخهاي ثابت تسعير شد. يعني پول هر کشوري را مي شد به 
نرخ مشخص و تغيير ناپذيری با پول هر کشور ديگري مبادله کرد. نرخ هاي ثابت ارزي با حذف ناپايداري هاي مربوط 
به نوسان نرخها، باعث تشويق بازرگاني در سطح جهاني شد ولي اين نظام حداقل دو عيب داشت. نخست، بر اساس 
استاندارد طال، کشورها قادر به کنترل عرضه پول خود نبودند بلکه عرضه پول توسط جريان مقدار طاليی که هرکشور 
برای تسويه محاسبات خود با کشورهاي ديگر مورداستفاده قرار می داد تعيين مي شد. دوم اينکه سياست پولي کليه 
کشورها بشدت تحت تاثير مقدار طاليی که توليدمی شد قرار داشت. در دهه 1870 و 1880، وقتي که توليد طال در 
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سطحی پايين بود، آهنگ عرضه پول در سراسر جهان در مقايسه با رشد اقتصادي بسيار کند شد؛ در نتيجه يک جريان 
ضد تورم بوجود آمد و قيمت ها تنزل پيدا کرد. اندکی بعد، کشف طال در آالسکا و آفريقاي جنوبي در دهه 1890 باعث 

ترقي سريع عرضه پول شد؛ اين امر به تورم و يا ترقی قيمت ها منجر گرديد.
در پي جنگ جهاني اول کشورها در صدد احياي استاندارد طال در برآمدند ولي در دوران کسادی عظيم دهه 1930 اين 
نظام بکلي از هم فروپاشيد. برخي از اقتصاد دانان گفتند که پيروي از استاندارد طال مقامات مالي را از بسط عرضه پول 
بحدي که باعث احياي فعاليتهاي اقتصادي شود بازداشته است. در هر صورت، نمايندگان بيشتر کشورهاي عمده دنيا 
در سال 1944 در برتون وودز ، نيوهمپشاير گردهم آمدند کردند تا نظام پولي بين المللي جديدي را بنيان گذارند. 
از آنجائي که اياالت متحده درآن موقع بيش از نيمي از توليد صنعتي جهان را ارائه مي داد و بيشتر طالي دنيا را در 
اختيار داشت، رهبران ]جهان[ تصميم گرفتند که ارزهاي جهان را بر پايه دالر ارزش يابي کنند و نسبت به قيمت 35 

دالر برای هر اونس موافقت شد.
وظيفه  متحده  اياالت  از  غير  به  ديگر  کشورهاي  مرکزي  هاي  بانک  وودز،  برتون  در  شده  تعيين  پولی  نظام  براساس 
نگهداري نرخ برابري ارز بين پول رايج آن کشور ها و دالر را به عهده گرفتند. اين کا ر با مداخله در بازارهاي ارز خارجي 
صورت می گرفت. اگر پول رايج يک کشور نسبت به دالر باال بود، بانک مرکزي آن کشور، پول رايج را خود در قبال دالر 
مي فروخت تا ارزش پول رايج پايين رود. در عوض، اگر ارزش پولي کشوري بسيار پايين بود، آن کشور، پول رايج خود 

را خريداري کرده تا قيمت آن باال رود.
نظام پولی تعيين شده در برتون وودز تا سا ل 1971 برقرار بود. تا آن هنگام، تورم در آمريکا و کسري رو به افزايش 
موازنه بازرگاني در آمريکا ارزش دالر را تضعيف کردد. آمريکا کشورهاي ژاپن و آلمان را که هردو موازنه پرداخت 
مطلوبي داشتند، ترغيب کرد تا ارزش پول رايج خود را باال ببرند. ولي اين کشورها ميلی به برداشتن اين قدم نداشتند 
لطمه مي زد. درپايان، آنها  به افزايش قيمت کاالها می شد و به صادرات  آنها منجر   چون افزايش ارزش پول رايج 

اياالت متحده، نظام مبتنی بر ارزش ثابت دالر را متوقف ساخت و اجازه داد که دالر » شناور« شود، بدين معنا که دالر در 
برابر ارزهاي ديگر نوسان يابد. ارزش دالر به سرعت سقوط کرد. رهبران جهان در سال 1971 کوشيدند تا با موافقت 
نامه معروف به اسميتسونين نظام پولی تعيين شده در برتون وودز را احيا کنند ولي کوششهاي آنها به شکست منتهي 

شد. در 1973، اياالت متحده و کشورهاي ديگر موافقت کردند که بگذارند نرخ هاي شناور باقی بمانند.
اقتصاد دانان نظام به وجود آمده را » سيستم شناور تحت مديريت« ناميدند بدين معنا که هرچند نرخ هاي برابري 
بيشتر ارزهاي جهان شناور است،بانکهاي مرکزي با دخالت خود از تغييرات ناگهاني جلوگيري مي کنند. به همان شيوۀ 
سال 1971، اغلب کشورهای برخوردار از مازاد عظيم بازرگانی پول رايج خود را فروختند تا از افزايش بهاي آن پول ها 
) که به صادرات لطمه مي زد( جلوگيري کنند. به همين شکل، کشورهاي دارای کسري عظيم موازنه بازرگانی اغلب جهت 
جلوگيري از بي ارزش شدن پول های خود، به خريداری آن پول ها دست زدند تا مانع تنزل آنها شوند. ولي برای اين 
دخالت حد ومرزي وجود دارد، بويژه کشورهاي دارای کسري های بزرگ موازنه بازرگاني وقتی برای حمايت از پول رايج 
خود مداخله مي کنند، ذخاير بين المللي خود را کاهش می دهند و قادر به حمايت پول رايج نيستند و بالقوه از انجام 

تعهدات بين المللي خود عاجز می مانند.

اقتصاد جهاني
کنفرانس برتون وودز، برای حمايت از کشورهايي که مشکالت مهارنشدنی در زمينه موازنه پرداخت هاي خود دارند، 
صندوق بين المللي پول )International Monetary Fund( )IMF( را بنيان نهاد. صندوق بين المللی پول اعتبارهاي 
کوتاه مدت به کشورهايي که قادر به پرداخت بدهي هاي خود از طرق مرسوم )افزايش صادرات، وام هاي دراز مدت، 
استفاده از ذخيره ها( نيستند، اعتبار کوتاه مدت می دهد. صندوق بين المللی پول که اياالت متحده 25 در صد سرمايه 
اوليه 8800 ميليون دالري آن را تأمين کرده، اغلب کشورهايی را که بدهکار جدي دارند ملزم مي کند برای برخورداری 

از حمايت مالي کوتاه مدت، دست به اصالحات اقتصادي بزنند.
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کشورها عموما برای مقابله با عدم توازن اقتصاد های خود به کمک صندوق بين المللی پول خود نياز دارند. بطور سنتي، 
کشورهايي که به صندوق بين المللی پول روي آورده اند بواسطه کسر بودجه هاي عظيم دولتي و رشد پولي فراينده  
يا بطور مختصر، سعی در مصرفی بيش از در آمد حاصل از صادرات خود، به دردسر افتاده اند. چاره معمول صندوق 
بين المللی پول در اين گونه موارد همانا تجويز داروي مديريت کارآمد تر اقتصاد کالن، شامل سياست هاي پولي و 
مالي سختگيرانه تر، در برابر اعتبار کوتاه مدت، بوده است. ولی در طي دهه 1990، مشکل جديدی بروز کرد. وقتي 
بازارهاي مالي بين المللي مستحکم تر و به يکديگر بيشترتبط شدند، برخي از کشورها برای پرداخت بدهي هاي خارجي 
خود با مشکالت بغرنجي مواجه گرديدند. علت بروز اين پديده مديريت غلط يا سوء تدبير اقتصادي نبود بلکه اين وضع 
بخاطر تغييرات ناگهاني درجريان سرمايه گذاري هاي خصوصي به دالر پيش آمد. چنين مشکالتي غالبا نه بخاطر نحوه 
کلی مديريت اقتصادي بلکه به علت معايب ونارسايي های »ساختاری« محدودتر در اين اقتصاد ها به بار مي آمد. اين 

يژه با بحران هاي مالي که آسيا در آغاز 1997 با آن مواجه شد، آشکارتر گشت. موضوع بِوِ
در اوايل دهه 1990 کشورهايي چون تايلند ، اندونزي و کره جنوبي با رشدي در حدود 9 درصد با درنظر گرفتن نرخ 
تورم، جهان را در حيرت فرو بردند. اين آهنگ رشد به مراتب از آهنگ رشد اياالت متحده و کشورهاي دارای اقتصاد 
پيشرفته سريعتر بود. سرمايه گذاران خارجي متوجه اين موضوع شدند و بسرعت سرمايه ها خود را به آسيا سرازير 
کردند. سرمايه گذاری در منطقه آسيا – پاسيفيک از 25 هزار ميليون دالر در سال 1990 به 110.000 ميليون دالر 
در سا ل 1996 صعود کرد و اين بيش از ميزانی بود که آن کشورها قادر به جذب آن باشند. اقتصاد دانان با مقداری 
تأخير پي بردند که بيشتر سرمايه ها به سوی فعاليت های غير مولد سرازير شده است. اين مشکل با توجه به اين 
که در بسياري از کشورهاي آسيائي، بانکها دارای مديريتي ناکار آمد بودند وسرمايه ها تحت فشارهاي سياسی اغلب 
به جای مصرف شدن در طرح هايی با ارزش اقتصادی به طرح هايي که طرفداران سياسي داشتند اختصاص می يافت، 
به وخامت بيشتری گراييد. وقتي که رشد اقتصادی رو به کاهش نهاد، بسياري از اين طرح ها از لحاظ اقتصادي انجام 

نيافتنی شناخته شدند. بسياری از افراد نيز ورشکست شدند.
رهبران آمريکا و ديگر کشورها در آستانه بحران آسيا سرمايه هايی را که صندوق بين المللی پول می توانست مورد 
استفاده قرار دهد برای رويارويي با اين مشکالت مالي بين المللي افزايش دادند. صندوق بين المللی پول با تشخيص 
اين امر که حالت عدم اطمينان و فقدان اطالعات در تلزل بازارهاي مالي جهان دخيل بوده، شروع به تبليغ روش ها و 
اقدامات خود کرد. تا پيش از اين عمليات صندوق بيشتر درپشت پرده صورت مي گرفت. عالوه بر اين، اياالت متحده 
صندوق بين المللی پول را تحت فشار گذاشت که کشورها را ملزم سازد تا به اصالحات بنيادي دست بزنند. در پاسخ، 
صندوق بين المللی پول از دولت ها خواست تا جلوي اعطاي وام به طرح های برخودار از پشتيباني سياسي را که امکان 
دوامشان نامعلوم بود بگيرند. صندوق از کشورها خواست تا قوانين ورشکستگي را اصالح کنند بطوري که قادر باشند 
فعاليت هاي شکست خورده را بسرعت متوقف سازند تا ادامه آنها باعث بروز زيان های بيشتر اقتصادي نشود. صندوق 
بين المللی پول واگذاري شرکتهای دولتي را به بخش خصوصي تشويق کرد و در بسياري از موارد، کشورها را وادار 
ساخت تا سياست هاي بازرگاني خود را آزاد سازند  بِويژه امکان دسترسي بيشتري به بانکهاي خارجي و ديگر سازمانهاي 

ملي را به فعاليت های اقتصادی فراهم آورند.
IMF در اواخر دهه 1990 اعالم داشت که داروي تجويز شدۀ مرسوم صندوق براي کشورهايي که مشکالت موازنه 
بحرانهاي  با  مواجه  که  حال کشورهايي  مناسب  احتماأل هميشه  تر،  پولي سختگيرانه  و  مالي  دارند، سياست  پرداخت 
مالي هستند، نيست. در برخي موارد، صندوق تقاضاهاي خود را جهت کاهش کسري بودجه تعديل نمود تا که کشورها 

بتوانند هزينه برنامه هايي را که جهت کاستن فقر و حمايت از بيکاری طرح شده افزايش دهند.

کمک به توسعه
کنفرانس برتون وودز که موجب تشکيل IMF شد همچنين به تاسيس بانک بازسازي و توسعه بين المللي نيز انجاميد 
تشويق  برای  که  است  مليتی  چند  اي  موسسه  جهاني  بانک  است.  مشهور  هم   )World Bank( جهاني  بانک  بنام  که 
توسعه اقتصادي و بازرگاني جهاني از طريق اعطاي وام به ممالکي که قادر به تأمين سرمايه کافي شرکت در بازار جهاني 
 نيستند کمک مي کند. سرمايه موجود در بانک جهاني از طريق کشورهاي عضو که از لحاظ اهميت اقتصادي خود سهميه
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مي پردازند، تامين مي شود. اياالت متحده حدود 35 درصديعنی 9100 ميليون دالر از سرمايه نخستين بانک جهاني را 
پرداخت. اعضاي بانک جهاني به اين اميد هستند که ممالکي که وام دريافت مي دارند اين وامها را تمام و کمال تأديه 

کنند و نهايـتأ به طرف های بازرگاني کاملي تبديل گردند.
بانک جهاني، در روز نخستين تشکيل خود اغلب در طرح هاي بزرگي چون ساخت سد درگير مي شد. بانک در دهه هاي 
1980 و 1990، با اتخاذ روشی جامع تر اعضا را به توسعه اقتصادي تشويق کرد و بخش بيشتري از وجوه موجود در 
بانک را به امر آموزش و طرح هاي تعليماتي جهت تربيت » سرمايه انساني« و نيز به کوشش کشورهاي عضو برای ايجاد 

موسساتي که اقتصاد بازار آزاد را حمايت کنند، تخصيص داد.
اياالت متحده همچنين به بسياری از کشورها کمک خارجي يک جانبه مي کند و اين سياستي است که به تصميم آمريکا 
جهت نوسازي اروپا پس از جنگ جهاني دوم بر مي گردد. گرچه نحوۀ کمک به ممالکي که مشکالت اقتصادي عميقي دارند 
به صورت تدريجی دچار تحول شد، اياالت متحده در ماه آوريل 1948 طرح مارشال را جهت احياي اروپاي پس از جنگ 
آغاز کرد. پرزيدنت هري ترومن )1953 - 1944( کمک را به عنوان ابزاري برای مساعدت به رشد ممالک، هماهنگ 
با روش هاي دمکراتيک غرب تلقي مي کرد. برخی ديگر از آمريکائيان از چنين کمک هاي تنها برای امورصرفا انسان 
دوستانه اي حمايت می کردند. بعضی از کارشناسان سياست خارجي از بابت » کمبود دالر« در کشورهاي جنگ زده و 
توسعه نيافته اظهار نگراني می کردند و عقيده داشتند که آن کشورها پس از نيرو گرفتن، مايل و قادربه مشارکت 
منصفانه در اقتصاد جهاني خواهند بود. پرزيدنت ترومن، در سخنراني افتتاحيه خود در سال 1949، چکيده برنامه خود 

را ارائه داد و اعالم داشت که اين برنامه بخش عمده اي از سياست خارجي آمريکا را تشکيل خواهد داد.
المللي بين  توسعه  آمريکايی  آژانس  اداره  تحت  نهايتأ  و  يافت  سازمان  تجديد   1969 سال  در  مارشال   برنامه 
) U.S. Agency for International Development( در آمد. در دهه 1980، اين آژانس به طرق مختلف همچنان 
 به 56 کشور جهان کمک می کرد. آژانس آمريکايی توسعه بين المللي USAID ، مانند بانک جهاني، در سالهاي اخير از
طرح های عظيم توسعه چون سد سازي، ساختن بزرگراه ها و صنايع اساسي کناره گرفته است. تاکيد کنوني آژانس 
آوارگان و به  بويژه، کمک  اقتصادي  توسعه  آموزش؛ مشکالت  و  انساني  منابع  خانواده؛  تنظيم  و  بهداشت  تغذيه؛   بر 

قحطي زدگان و غذا برای صلح قرار دارد. کار برنامه غذا برای صلح بر فروش غذا با شرايط اعتباري مطلوب به فقيرترين 
کشورها متمرکز است.

حاميان کمک خارجي آمريکا آن را ابزاري در خدمت ايجاد بازارهاي جديد براي صادرکنندگان کشور، عاملي جهت جلوگيري 
از بحران ها و وسيله اي درجهت پيشبرد دمکراسي و رفاه مردم مي دانند. ولي کنگره غالبا با اختصاص مبالغ گزاف به 
اين برنامه مخالفت کرده است. در پايان دهه 1990، آژانس آمريکايی توسعه بين المللي USAID بودجه اي کمتر از 
نيم درصد بودجه فدرا ل را داشت. در واقع با احتساب تورم، بودجه کمک هاي خارجي دولت در سال 1998 تقريبا از 

50 در صد بودجه ای که در سال 1946 به اين امر اختصاص داده شد کمتر بود.
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بخش يازدهم 

در فراسوی اقتصاد
همانگونه که در فصل هاي گوناگون اين کتاب تشريح شده، نيروی کار، کشاورزي ، کسب های کوچک، شرکت هاي بزرگ، 
بازارهاي مالي، نظام ذخيره فدرال )Federal Reserve( و دولت همگي به اشکال پيچيده اي برای پيش بردن نظام 

اقتصادي آمريکا با يکديگر درتعامل هستند.
اين نظامي است که با تعهد فلسفي به آرمان بازار آزاد تکوين يافته است. ولي همانطور که خاطر نشان شد، الگوی بازار 
ساده تجربه کنونی آمريکا را بيش از حد ساده جلوه مي دهد. در عمل، اياالت متحده هميشه به دولت برای نظم و نسق 
دادن به فعاليت های اقتصادی خصوصی، بر آوردن نيازهايی که از عهده کسب و کارهای خصوصی ساخته نيست، اقدام 

به عنوان يک کارگزار اقتصادي خالق و تامين حدودی از ثبات در مجموع اقتصاد کشور متکی بوده است.
اين کتاب همچنين نشان مي دهد که نظام اقتصادي آمريکا دستخوش تغييرات مداوم بوده است. پويايي آن اغلب با 
درد و جابجايی از ادغام بخش کشاورزي که بسياري از زارعين را از زمين هايشان راند گرفته تا تجديد ساختارعظيم 
بخش توليد صنعتي که شاهد سقوط تعدادی از مشاغل سنتی صنعتي در دهه هاي 70 و 80 بود، همراه بوده است. 
 آنطور که آمريکائيان به موضوع می نگرند، درد با خود مقدار فراوانی فايده نيز به ارمغان مي آورد. جوزف شوم پيتر

به خود جان  از طريق » تخريب خالقه«  نظام سرمايه داری  .Schumpeter Joseph A(، اقتصاد دان، مي گويد که   (
تازه مي دهد. شرکت ها، حتي کل صنايع، پس از بازسازي ممکن است کوچکتر شوند يا و تغيير کنند ولي آمريکائيان 
از دست خواهند شد. مشاغل  تر  مجهز  جهاني،  رقابت  با مشکالت  رويارويي  برای  و  قويتر  کمپانيها  اين  که   معتفدند 

مي روند ولي مشاغل جديدی در صنايعي با توان بيشتر جايگزين آنها مي شوند. براي مثال، کاهش مشاغل در صنايع 
با استخدام سريع در صنايع تکنولوژيکي پيشرفته اي چون کامپيوتر و بيوتکنولوژي و در صنايع  سنتی کارخانه ای، 

خدماتي در حال رشد سريع چون مراقبت بهداشتي و نرم افزار کامپيوتری جبران شد.
موفقيت اقتصادي مسائل ديگري را مطرح می کند. يکي از آزار دهنده ترين نگراني هايي که مردم آمريکا امروز با 
آن مواجه هستند، موضوع رشد است. رشد اقتصادي درموفقيت آمريکا نقش اساسي داشته است. با رشد دستاورد 
اقتصادي، نسل هاي جديدتر از فرصت بهره گيری از بخشي از محصول آن برخوردار بوده اند. در واقع، رشد اقتصادي 

و موقعيت هايي که فراهم مي آورد، به پايين نگه داشتن اصطکاک طبقاتي در اياالت متحده کمک کرده است.
ولي آيا حدي براي آنکه رشد اقتصادي مي تواند  و مي بايد حفظ شود وجود دارد؟ در بسياري از جوامع در سرتاسر 
آمريکا، شهروندان با طرحهاي مربوط به ساختن زمين از ترس تنزل کيفيت زندگي خود، مخالفت مي ورزند. سئوال آنها 
اين است که آيا توسعه ارزش آن رادارد که منجربه ايجاد بزرگراه های پرازدحام، آلودگي هوا ، و مدارس شلوغ شود؟ 
آلودگی محيط زيست را تا چه حد ميتوان تحمل کرد؟ چه مقدار فضای باز بايد صرف کار رانندگی شود تا مشاغل جديدی 
به وجود آيد؟ همين نگراني ها در سطح جهاني نيز وجود دارد. چگونه کشورها می توانند با مسايل زيست محيطی چون 
تغيير آب وهوا، تخليه اوزون ،تخريب جنگل ها و آلودگي آب دريا مقابله کنند؟ آيا کشورها قادر به محدود ساختن پخش 
اکسيد کربن و ديگر گازهای ناشی از نيروگاههاي ذغالي و اتومبيل هاي بنزيني که گمان مي رود باعث افزايش دماي 

زمين مي شود هستند؟
اياالت متحده به علت وسعت دامنۀ اقتصاد خود، لزومأ نقش عمده اي در اين موار ايفا می کند. اما نفوذ آمريکا درهمان 
حال نقش او را پيچيده مي سازد. آمريکا، که معيارهای بااليي برای زندگي در کشور خود ايجاد کرده، چه حقی دارد که 
از ديگر کشورها بخواهد تا برای پيوستن به اقداماتی در حفظ محيط زيست کوشش کنند که ممکن است از ميزان رشد 
آنها بکاهد؟ جواب های ساده اي براي اين پرسش ها وجود ندارد. ولي در همان محدوده ای که آمريکا و کشورهاي 
ديگر به مقابله با چالش های اساسی اقتصاد خود مشغولند، اين سئواالت روز بروز اهميت بيشتری پيدا می کنند. اين 
نکات به ما يادآوري مي کند که هرچند يک اقتصاد پر قدرت، شرط الزم پيشرفت اجتماعي است، با اين حال هدف 
نهايي نيست. آمريکا به راههاي گوناگون مانند سنت آموزش همگاني، قوانين محيط زيست، قوانين مبتني بر لغو تبعيض 
نژادي، و برنامه هاي دولت چون تامين اجتماعي و مراقبت پزشکی، تنها چند نمونه هميشه اين اصل را به رسميت 
شناخته است. همانطور که سناتور متوفای آمريکايی رابرت کندي، برادر پرزيدنت جان اف کندي در سال 1968 توصيح 
داد، موضوعات اقتصادي مهم هستند ولي در آمد ناخالص ملي »زيبايي اشعار ما و يا استحکام ازدواج هاي ما، هوشمندی 
نهفته در بحثهای عمومي ما و پاکدامنی مقامات ما را شامل نمي شود. رشد ناخالص ملی شعور يا جرأت ما را نمي سنجد؛ 
نمايانگر ميزان خرد ودانش ما؛ نشان دهنده همدردي انسانی و از خود گذشتگی ما در برابر کشورمان نيست؛ بطور 
مختصر ميزان همه چيز هست غير از آنچه که زندگي را ارزشمند مي سازد. و هرچيزي را در باره آمريکا به ما مي گويد 

غير از اينکه چرا ما به آمريکائي بودن خود افتخار مي کنيم«.
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بخش دوازدهم

واژه نامه اصطالحات اقتصادی
اقتصاد آزاد)Laissez - Faire(: واژه فرانسوي به معناي »به حال خود گذاشتن«. در سياست و اقتصاد، به نظريه ای 
اطالق می شود که بر اساس آن نظام اقتصادی هنگامی که هيچ دخالتي از سوي دولت اعمال نشود، به بهترين وجه عمل 

مي کند.
اقتصاد آميخته: نظام اقتصادي که در آن دولت و بخش خصوصي نقش هاي مهمي در رابطه با توليد، مصرف، سرمايه 

گذاري و پس انداز ايفا می کنند.
اقتصاد بازار آزاد: اقتصاد ملي يک کشور که در تعيين سطوح توليد، مصرف، سرمايه گذاري پس انداز بدون دخالت 

دولت، برنيروهاي بازار تکيه دارد.
انجمن ملي معامله کنندگان اوراق بهاداربرمبنای نظام خودکار در ارائه مظنه سهام )Nasdaq(: شبکه اطالعاتي خودکاري 
که فهرست قيمت ها و سهام گوناگون را در قريب به 5000 فقره از فعالترين اوراق بهادار در اختيار دالالن و معامله 

گران مي گذارد.
انحصار دار: فروشنده منحصر به فرد کاال و خدمات در يک بازار.

و ابزار  با  آنها  و  آوردند  می  گرد  کارخانه  در يک  را  کارگران  آن  در  که  ای  کارخانه  توليد  نظام  ظهور   انقالب صنعتي: 
ماشين آالتی که در اختيارشان گذاشته مي شد، دربرابر دستمزد کار مي کردند. انقالب صنعتي با تغييرات چشمگير در 
صنعت منسوجات، بويژه در انگلستان و در حدود سالهاي 1770 و 1830 آغاز شد. اين واژه بطور گسترده تر در رابطه 

با تغيير پيوستۀ ساختار اقتصادي در اقتصاد جهان بکار مي رود.
اوراق بهادار: برگه هاي تاييد کننده )اوراق بهادار معين( ويا ثبت الکترونيکي )اواراق بهادار( که گواه بر مالکيت بر 

دارايي)سهام( يا تعهد وام )اوراق قرضه( است.
بازار: صحنه اي که در آن خريداران و فروشندگان قيمتهايی را براي محصوالت مشابه و يا با شباهت زياد به يکديگر 

تعيين مي کنند و به مبادله کاالها و خدمات مي پردازند.
بازار رو به ترقی: بازاري که در آن افزايش متمادي در قيمت سهام مشاهده شود.

بازار رو به تنزل: بازاري که در آن، در زمان کاهش قيمت ها، سهامداران برای فروش سهام هجوم می برند وبه حرکت 
نزولی مي افزايند.

بازار سرمايه : بازاري که در آن اوراق دارايی شرکتها و اوراق قرضه دراز مدت )اوراقي که مدت سررسيدشان بيش 
از يک سال است( توزيع ومعامله مي شود.

با يکديگر است  بازار مشترک: گروهي از کشورها که تعرفه ها و برخي اوقات موانع ديگر را که مخل بازرگاني آنها 
ازميان بر می دارند در حالي که تعرفه های خارجي معمول را برکاالهاي وارداتي ازخارج اتحاديه پا برجا نگه مي دارند.

بازرگاني ا لکترونيکي: داد وستد انجام شده از طريقه شبکه جهاني اينترنت.
آمريکا سراسر  در  آن  گانه   25 شعب  که  فدرال  اندوخته  نظام  عملياتي  بازوي   12 از  يکي  فدرال:  ذخيرۀ   بانک 

پراکنده اند و مجموعا با هم قوانين گوناگون نظام بانک مرکزي آمريکا را به مورد اجرا مي گذارند.
بانک بازرگاني: بانکي که انواع و اقسام حساب ها، از جمله حساب جاري، پس انداز و سپرده زمان دار را در اختيار 
مشتری می گذارد و به افراد و شرکتها وام مي دهد. بر خالف شرکت هاي بانکی سرمايه گذاري مانند بنگاه های داللي 

که معموأل با فروش اوراق بهادار شرکت ها يا شهرداری ها سروکار دارند.
بانک مرکزي: مرجع پولي کل در يک کشور که مسئوليت کارهاي اساسي چون صدور پول رايج و نظارت بر تنظيم عرضه 

اعتبار در اقتصاد را به عهده دارد.
بر روی پيش خوان: واژه مجازي از براي تجارت و معامله اوراق بهاداري که در يک بورس سازمان يافته مانند بورس 
اوراق بهادار نيويورک ثبت نشده است. معامله بر روی پيش خوان توسط معامله گران و کارگزاراني که از طريق تلفن و 
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يا شبکه هاي کامپيوتري با يکديگر تماس بر قرار مي کنند انجام مي گيرد.
برگ قرضه: گواهی نامه ای که نشان دهنده تعهد يک شرکت در قبال دارنده آن داير بر پرداخت مبلغ ثابتی پول در 

يک سر رسيد مشخص است.
بورس: بازاري منظم برای خريد و فروش سهام و اوراق قرضه.

بورس اوراق بهادار نيويورک: بزرگترين بورس معامالت سهام و اوراق قرضه در جهان.
بورس اوراق بهادار آمريکا: يکي از بورس هاي مبادالت سهام در اياالت متحده که شامل سهام و اوراق بهادار شرکت 

های کوچک تا متوسط در مقايسه با سهام شرکت هاي عظيم است که در بورس سهام نيويورک مبادله مي شود.
بهره وري )ميزان توليد(: نسبت بازده) کاالها و خدمات( توليد بر واحد ورودي )منابع بارور( در طي زماني معين.

بيمه سپرده های بانکی: ضمانت دولت آمريکا از سپرده هاي بانکی تا مبلغي معين فعأل صد هزار دالر.
پرداخت جبرانی: وجه پرداختی از سوی دولت به عنوان جبران خسارت به زارعين از بابت تمام ويا بخشي از اختال ف بين 

قيمت هايي که در عمل براي يک کاالي مشخص به توليد کننده پرداخت شده و قيمت هاي تضمين شدۀ باالتر. 
تامين اجتماعي: برنامه بازنشستگي دولت اياالت متحده که بسته به سهميه اي که افراد و کارفرمايان آنها در حين شاغل 

بودن در اين حساب پس انداز مي کنند، منافعي را پس از بازنشستگي به آنها اعطا مي کند.
تباني در قيمت گذاري: اقداماتی که معموأل توسط تعدادي از شرکت هاي بزرگ که بر يک بازار تسلط دارند، با تثبيت 

قيمت کاالها ويا خدمات در يک سطح از پيش توافق شده برای فرار از قوانين بازار به اجرا گذاشته مي شود.
تبعيض گذاری در قيمت: عمل کردهايي که به برخي از خريداران در مقايسه متيازات بيشتری مي دهد.

تجارت آزاد: فقدان تعرفه ها و مقراتی که در جهت کوتاه ساختن داد وستد و جلو گيري از تجارت در ميان ملل وضع 
شده است.

تراز پرداخت ها: صورت حسابی از ارزش پولی معامالت بين المللي بين يک کشور و بقيه کشورها طی يک مدت معين. 
بقيه کشورها  با  افراد، شرکت ها و سازمان هاي دولتي يک کشور  اين صورت حساب نشان دهنده مجموع معامالت 

است.
تعرفه: ماليات بسته شده بر کاالهاي منتقل شده از يک منطقه گمرکی به منطقه ديگر چه برای اهداف حماتي و چه برای 

کسب درآمد.
قيمتي  هر  به  آنها  خريد  به  قادر  و  مايل  مشخص  دوره  يک  طي  کنندگان  مصرف  که  خدماتي  و  کاالها  مجموع  تقاضا: 

هستند.
تورم: ميزان افزايش در سطح کلی قيمت تمامي کاالها و خدمات. )اين موضوع نبايد با افزايش قيمت کاالهاي ويژه 

نسبت به قيمت کاالهاي ديگر اشتباه شود(
تورم رکودي: وضعيت اقتصادي مرکب از تورم پيوسته و رکود داد و ستد اقتصادی.

داده  پذيرايی،  بازاريابي،  ارتباطات،  جهانگردی،  بيمه،   ، بانکداري  نقل،  و  مانند حمل  اقتصادي،  هاي  فعاليت  خدمات: 
پردازي ومشاوره، که در حين توليد، مصرف مي شوند در مقايسه با کاالهاي اقتصادي که ملموس تر هستند.

خصوصي سازی: عمل واگذاری خدماتي که قبأل توسط دولت تامين مي شدند به شرکتهای بخش خصوصي.
دارايي: مالکيت چيزي ارزشمند که معموأل برمعيار پول سنجيده مي شود.

درآمد: دريافت حاصل شده ازفروش کاالها و خدمات يک دادوستد.
به کشور  آن  مرزهای  محدوده  در  که  هايی  هزينه  يا  آمد  در  کشور،  يک  بازده  کل  ارزش  داخلي:  ناخالص  آمد   در 

بار می آيد. 
رشد اقتصادي: افزايش ظرفيت يک کشور در توليد کاالها و خدمات.

رفع نظارت: برداشتن کنترل دولت از روی يک صنعت.
رکود اقتصادی: کاهش شديد در فعاليت اقتصادي چه از لحاظ وسعت و دامنه و چه از نظرمدت زمان.

روال سريع: روشهاي تصويب شده توسط کنگره آمريکا که برطبق آن کنگره به لوايحی که به وسيله رئيس جمهوری در 
جهت تاييد و اجراي موافقت نامه های بازرگاني بين المللي آمريکا ارائه می شود طی مدت معيني رای مي دهد.
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سرمايه: تجهيزات فيزيکي )ساختمان ها، ابزار و آالت، مهارت هاي انساني( بکار رفته در توليد کاالها و خدمات. اين 
اصطالح همچنين به دارايی شرکتها، اوراق قرضه، اوراق بهادار و پول نقد نيز اطالق مي شود.

سرمايه انساني: تندرستي، نيرو، آموزش، کارورزي و مهارت هايي که افراد به شغل هايشان عرضه مي کنند. 
سرمايه گذاري: خريد اوراق بهادار مانند سها م يا اوراق قرضه.

سرمايه گذاري پرمخاطره)فماري(: سرمايه گذاري در يک دادو ستد تازه و احتماأل پر مخاطره.
سطح زندگي: حداقل احتياجات اوليه، رفاهيات و يا تجمالتي که جهت قرار دادن شخص و يا گروهي در وضعيت و يا 

شرايط مرسوم يا صحيح، اساسي محسوب مي شود.
سوبسيد )يارانه(: امتياز اقتصادي، مستقيم يا غير مستقيم، که توسط دولت به توليد کنندگان کاالها وخدمات داخلي، 

غالبا درجهت تقويت موقعيت رقابتي آنها در برابر کمپاني هاي خارجي اعطا مي شود.
سوبسيد )يارانه( صادرات: مبلغ يک کاسه ای که توسط دولت به دستگاه يا شرکتی که کار آن برای رفاه عمومی مفيد 

تشخيص داده می شود اعطا می گردد.
سود سهام: در آمد به دست آمده از نگهداري سهام. اين در آمد معموأل نمايانگر سهمی از سود حاصله است که به 

نسبت ميزان سهم در مالکيت پرداحت می شود.
سوسياليسم: نظام اقتصادي که در آن ابزار اصلي توليد به طور عمده طبق نوعي سيستم برنامه ريزي مرکزي تحت 

مالکيت و کنترل جمعي دولت قرار دارد.
سهم عادي: سهميه درمالکيت يک شرکت. 

سهام: مالکيت در دارايی يک شرکت.
سياست پولي: اقدامات نظام ذخيرۀ فدرال برای مهار کردن ميزان نقدينگی و هزينه پول و اعتبار به عنوان ابزاري 
 برای کمک به ايجاد اشتغال درسطح وسيع، ارتقاء رشد اقتصادي، تثبيت قيمتها و ايجاد الگوهای قابل دوام در معامالت

بين المللي. 
سياست حمايت از محصوالت داخلی: استفاده از محدوديت بر واردات يا تشويق آگاهانه و عمدي اين گونه محدوديتها 

به منظور توانمند کردن توليد کنندگان ناکار آمد داخلي برای رقابت موفقيت آميز با توليد کنندگان خارجي.
سياست مالي: تصميمات دولت فدرال در بارۀ مبلغ پولي که مصرف و يا بصورت ماليات وصول می کند در جهت تأمين 

اشتغال کامل و اقتصاد غير تورمي.
طرح نو )New Deal(: برنامه هاي اصالحات اقتصادي دهه 1930 در آمريکا که برای کمک به خارج شدن آمريکا از 

دوران کسادی عظيم تدوين شده بود.
بازارهاي يکديگر به  بازرگانی آزاد: سيستم تجاری که در آن کشورها اجازه دسترسي آزاد و بدون تبعيض را   نظام 

مي دهند.
 نظام نرخ برابري ثابت ارز: نظامي که در آن نرخ هاي تسعير بين ارزهاي رايج درسطحی از پيش تعيين شده برقرار

مي شود و درپاسخ به تغيير عرضه و تقاضا تغيير نمي يابد.
نظام نرخ شناور برابری ارز: نظامي انعطاف پذير که در آن نرخ ارز توسط نيروهاي عرضه و تقاضاي بازار و بدون مداخله 

تعيين مي گردد.
شاخص صنعتي داوجونز )Dow Jones(: شاخص بهاي سهام، بر اساس 30 نوع از سهام عمده، که به عنوان معياری برای 

روند عمومي در قيمت هاي سهام و اوراق قرضه در اياالت متحده بکار مي رود. 
شاخص قيمت مصرف کننده: نموداری از هزينه زندگي که به وسيله اداره آمار کار آمريکا برمبنای قيمتهای واقعي خرده 
فروشي انواع کاالها و خدمات دريک دوره معين فراهم و جدول بندی می شود و با ارقام يک دوره پايه که هر از چندگاه 

تغيير مي يابد مقايسه مي گردد. 
را هنگام درخواست خريداری موجود  تازه صادر وسهام  منظم سهام  طور  به  که  گذاري: شرکتی س   شرکت سرمايه 

می کند. اين شرکت سرمايه خود را برای سرمايه گذاري در اوراق بهادار گوناگون در ديگر کمپاني ها به کار می اندازد 
وجوهی را که از افراد جمع آوري کرده از جانب آنها در موجودي اوراق بهادار سهام گوناگون سرمايه گذاري مي کند.
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صادرات: کاالها وخدماتي که در داخل توليد و به خريداران کشور ديگر فروخته مي شود.
عرضه: جدولی از آنچه که توليد کنندگان مايل و قادر به فروش آنها به هر قيمت ممکن طي مدت معينی هستند.

عرضه پول: مقدار پولي )سکه، اسکناس و حساب هاي جاري( که دراقتصاد يک کشور درجريان است. 
غذا برای صلح: برنامه اي که ترتيب ارائه محصوالت کشاورزي آمريکا را به خارج فراهم مي سازد.

فروش زير قيمت تمام شده ) قيمت شکنی(: به موجب قوانين آمريکا، فروش يا صادرات کاال به اياالت متحده به قيمتی 
» کمتر از ارزش منصفانه بازار » ، وقتي که چنين فروش هايي عمال صدمه به توليد کنندگان محصوالت مشابه در آمريکا 

وارد کند يا آنها را در معرض چنين تهديدی قرار دهد.
قانون ضد تراست: خط مشي و يا عملي که هدف آن کوتاه کردن دست قدرت هاي انحصار طلب در يک بازار است.

کساد: کاهش شديد در فعاليت هاي کلي اقتصادي در برحسب مقدار و يا طول مدت. 
کسري بودجه: مبلغی که دولت ساليانه بيش از درآمد خود هزينه مي کند.

کسري موازنه بازرگانی: مقداري که واردات يک کشور بر صادرات آن پيشي گيرد.
کشت و صنعت: واژه اي که نمايانگر ماهيت عظيم و شرکت گونه و برخي از مؤسسات کشاورزی در اقتصاد امروزی 

آمريکا است.
کمک به قيمت های کشاورزی: کمک دولت فدرال به کشاورزان برای حمايت از آنها در مقابله با عوامل نامساعدي چون 

آب وهواي بد يا مازاد توليد.
کميسيون اوراق بهادار و مبادالت ارزی )SEC(: يک دستگاه نظارت کننده مستقل، غير حزبی و نيمه قضايي که مسئول 
از  بهادار است. هدف از وضع اين قوانين حمايت از سرمايه گذاران وحصول اطمينان  اجرای قوانين فدرال اوراق 
دسترسي آنان به تمامي اطالعات مربوط به اوراق بهادار عمومي است. کميسيون همچنين بر کار شرکت هايي که در 
خريد يا فروش اوراق بهادار دست دارند، کسانی که در زمينه سرمايه گذاری نظر مشورتی در اختيار افراد می گذارند 

و نيز بر کار شرکت هاي سرمايه گذاری نظارت دارد.
مازاد بودجه: مبلغ ساليانه اي که دولت بيش از مصرف خود در مي آورد.

مازاد تجارت: مقداري که واردات يک کشور از صادرات آن کشور پيشي گيرد.
مالکيت معنوي: مالکيتی که گواه آن ثبت اختراع، ثبت عالئم تجاری و حق تأليف است. اين مالکيت حق تصرف، استفاده 

و يا در اختيار گرفتن محصول ابتکار انسانی را به ]صاحبان آن[ اعطا مي کند. 
مزايای اضافی: امتيازات غير مستقيم و غير نقدي مانند بيمه بهداشت، بيمه عمر، سود سهام و جز آن که عالوه بر 

دستمزد و مزاياي حقوقي توسط کارفرمايان به کارمندان داده مي شود.
معامالت سلف خری: قراردادهايی که مستلزم تحويل کااليي با کيفيت و کميت معين و قيمت مشخص در يک موعد مقرر 

در آينده است.
مانع غير تعرفه اي: اقدامات دولتی نظير سيستم هاي نظارتی و وضع عوارض گوناگون، عالوه بر تعرفه هايي که واردات 

را محدود می کند يا به صورت بالقوه توان محدود ساختن بازرگانی بين المللي را دارد.
معيار طال: نظام پولي که در آن ارزش پولهاي رايج برحسب وزن مشخص طال تعيين ميشود. 

نرخ تسعير: نرخ، يا قيمتی، که بر اساس آن، پول رايج يک کشور با پول رايج کشور ديگري معاوضه مي شود. 
نرخ تخفيفی: نرخ بهره ای که از طرف بانکهاي بازرگاني برای دريافت وام ازبانکهای ذخيرۀ فدرال پرداخت می شود. 

نظارت: تنظيم و انتشار ضوابط و مقررات ويژه از سوي سازمان های مجاز تحت نظارت قانوني، درجهت اداره وسازمان 
دهی يک فعاليت يا صنعت مشخص.

نظارت اجتماعي: محدوديت هايي که توسط دولت به منظور منع و يا جلوگيری از اعمال زيانبار شرکت ها )چون آلودگي 
اعمال اجتماعي  مطلوب  رفتارهای  تشويق  برای  يا  و  خطرناک(  کاري  هاي  در وضعيت  کارمندان  دادن  قرار  يا  و   محيط 

مي شود.
نظام ذخيرۀ فدرال: مرجع اصلي پولی )بانک مرکزي( در اياالت متحده که پول رايج را چاپ و بر عرضه اعتبار در اقتصاد 
نظارت مي کندو اين دستگاه از يک هيئت مديره هفت نفري در واشنگتن دي سي، 12 بانک ذخيره فدرال منطقه اي و 
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شعبات 25 گانۀ آنها تشکيل شده است.
نظام سرمايه داري )کاپيتاليسم( : نظام اقتصادي که درآن ابزار توليد در مالکيت و کنترل خصوصی است و مشخصه 

بارز آن رقابت ومنفعت جويی است.
نظام کسب و فعاليت آزاد: نظام اقتصادي که مشخصۀ آن مالکيت بر دارايی ها و منابع توليدی، انگيزۀ سود دربه خاطر 
توليد بيشتر، رقابت به خاطر تضمين کارآيي و دخالت نيروهاي عرضه و تقاضا که درجهت دادن به توليد و توزيع کاالها 

وخدمات است.
نظام شناور تحت کنترل: نظام مبادله ارزی که در آن نرخ بيشتر پول هاي رايج شناور و متغير است ولي بانک هاي مرکزي 

برای جلوگيري از تغييرات ناگهاني مداخله مي کنند.
نيروي کار: در آمريکا، به تعداد کل افراد شاغل و يا درصد يافتن شغل اطالق می شود .

واردات: کاالها و يا خدماتي که در کشوري ديگر توليد شده و در داخل يک کشور بفروش مي رسد.
هراس زدگی: برداشت هاي پي درپي و غير مترقبه نقدي از بانک ها که به سبب کاهش ناگهاني در اعتماد دارندگان 
حساب و يا ترس از اينکه بانک توسط موسسه امتياز دهنده تعطيل شود، بوجود مي آيد. به عبارت ديگر، بسياري از 
دارندگان حساب به طورهمزمان پول نقد از بانک برداشت مي کنند. از آنجائي که سپرده نقدي که يک بانک در اختيار 
دارد فقط بخش کوچکي از سپرده هاي آن بانک راتشکيل می دهد، تعداد زياد برداشت در يک مدت کوتاه موجودی 

نقدی را از ميان می برد و بانک را مجبور به بستن درهای خود و يا احتماال خارج شدن از کار مي کند.

 Federal Reserve Bank(اين واژه نامه بر مبنای واژه نامه هاي اينترنتی توسط بانک ذخيره فدرال سانفرانسيسکو
of San Francisco(، بانک دخيره فدرال مينياپوليس )Federal Reserve Bank of Minneapolis(، هئيت تجارتي 

 Wisconsin Economic Education( و شوراي آموزش اقتصادي ويسکانسين )Virtual Trade Mission( ويرچوال
Council( ،تهيه شده است.


