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 الگوي راهبردي حمايت از توليد

 از توليدات داخلی حمايت دولت آمريکاشواهدي از نحوه . 7

 

 

 

 

 

 

 

 دهکيچ

 كاآمري اقتصاد تيموفق از ديتقل دنبالبه توسعه، درحال كشورهای ازجمله جهان كشورهای از بسياری

 رب ،دننكيم جلوه محوردولت اي يسنت یهاسازوكار نظربه آنچه یجا به ارك نيا انجام در آنها هستند.

 سازوكارهای اهميت و جايگاه كاهش يا و نقض گزارش اين هدف .نندكيم تكيه بازارمحور سازوكارهای

 از هايينمونه ارائه گزارش اين مقصود بلكه 1،نيست آمريكا متحده اياالت اقتصادی پيشرفت در بازاری

 آن داخلي توليدات ردامزيت هایبخش از متحده اياالت دولت مشروط و هدفمند یهاحمايت نحوه

 .است كارآفرين دولت نظريه و تاريخي شواهد برمبتني ،كشور

 الكساندر كه هنگامي گرددميباز پيش سال 227 به خود توليدات از آمريكا دولت حمايت سابقه

 به «صنعتي داتيتول درباره يگزارش» عنوان تحت يمهم سند آمريكا داریخزانه وزير اولين هميلتون

 لتدو ميمستق یهاارانهي ،يصادرات یهاتيمحدود ،يتيحما یهاتعرفه شامل گزارش اين داد. ائهار نگرهك

 هاساختريز بهبود یبرا تيحما و یديتول یهانهاده یبرا ياتيمال یهاتيمعاف هدف، مورد عيصنا به

 از ايدب را «ادزنو عصناي» متحده اياالت مثل ایافتادهعقب كشور كه بود معتقد هميلتون واقع در .شديم

 هب بايستند، خودشان پای روی بتوانند نوزاد صنايع اين كه زماني تا و دارد نگه امان در خارجي رقابت

 گمارد. همت آنها از حمايت

 دشو عملياتي هميلتون حمايتگرانه یهاسياست تا شد باعث ،1112 سال در ايتانيبر با آمريكا جنگ شروع

 دهه اوايل تا 1112 سال از شود. ايجاد آمريكا صنعت حفاظت و توسعه یبرا یرتجامع يصنعت یهااستيس و

 شورهاك حمايتگرترين از يكي خود، نوزاد صنايع از حمايت برای سنگين هایتعرفه وضع با متحده اياالت ،1945

 یادساززآ گسترش به آنها، توليدات مقياس گسترش و صنايع رسيدن بلوغ به با سپس و بود تاريخ طول در

 دليلبه هاتعرفه حمايتي نقش امروزه گرچه آورد. روی آزاد تجارت برای كشورها ديگر بر فشار اعمال و یتجار

 ورطبه متحده االتيا درعوض اما ،است شده كمرنگ اريبس يجهان تجارت سازمان چارچوب در المللنيب تجارت

 ياخلد عيصنا از حمايت یبرا ،یتجار راتكمذا مخصوص انندگينما ايجاد ازجمله یگريد یهاسازوكار یاندهيفزا

 است. برده كاربه ،شونديم واقع صدمه مورد آزاد تجارت توسط هك

                                                 

از همان ابتدا « داریبازار سرمایه» دهد که چگونهنشان می بزرگ یکتاب دگرگوندر  (Karl Polanyi) گرچه کارل پوالنی .1

 گیرد.ی اقدامات دولت شکل میبه وسیله
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 اناتكام یبرا را اشيداخل ناخالص ديتول از يبزرگ بخش آمريكا متحده االتيا ستم،يب قرن يط در

 بخش با مرتبط يعموم ديخر یقراردادها از یاديز زانيم به امر نيا 1رد.ك نهيهز ينظام یهاييتوانا و

 ارتين،مالكهيد بوئينگ، ،امبيآی یهاشركت مانند آمريكا امروز يمل قهرمانان از یاريبس شد. منجر ينظام

 یاديز حد تا هم هنوز یاريبس و دارند يدولت نيسنگ یقراردادها در را شانيهاشهير موتوروال و كاترپيالر

 ساخت برای را یاشده نيتضم بازار پيمانكاری، قراردادهای نيا درواقع اند.ستهواب قراردادها نيا به

 التايا انقانونگذار ،يداخل عيصنا به کمك جيترو یبرا و كرد ايجاد پيمانكاری یهاشركت محصوالت

 يا و منع متحده االتيا يعموم ديخر یقراردادها ثركا در شدن برنده از را يخارج یهابنگاه متحده،

 سال در «بخر ييآمريكا كاالی» قانون زمان از همچنين .نندكيم وضع آن بر ایسختگيرانه بسيار قوانين

 دانداده «يمل ديخر» یهابرنامه یاجرا به فرمان ياپيپ صورتبه آمريكا متحده اياالت یهادولت ،1933

 متحده االتيا در شده ديتول اتخدم و االهاك تا شونديم ملزم يالتيا و يفدرال یهاسازمان آن در هك

 يانهسال كه دنياست مشتری ينتربزرگ متحده اياالت دولت واقع در دهند. قرار خود تياولو در را آمريكا

 سال 15 طي در .ندكيم نهيهز يخصوص بخش از خدمات و االهاك ديخر یبرا دالر ارديليم 255 حدود

 ارهاوككسب به دالر ونيتريل يک حدود ساليانه نميانگي طوربه متحده اياالت فدرال دولت گذشته

 هاوام و درصد 42/23 نقدی یهاكمک درصد، 32/42 پيمانكاری قراردادهای كه است كرده پرداخت

 است. شدهمي شامل را مذكور مالي مخارج كل از درصد 21/5

 برنامه و یازبازس يمال تأمين تكشر و جنگ يمال تأمين تكشر فدرال، ييروستا یهاکبان ستميس

 اشتغال ايجاد بزرگِ یهاطرح و وكارهاكسب به )اعتبار( پول هدايت از بارزی هاینمونه همگي ،نيوديل

 كه كرد كاربه مشغول را نفر ميليون 13 نيوديل شغل ايجاد برنامه مثال برای .هستند بيستم قرن در

 با و سال 1 طي در نفر، ميليون 2/1 گيریكاربه با آن شغل ايجاد برنامه ترينطلبانهجاه و ينتربزرگ

 ساختمان هزار 122 پل، هزار 71 ها،جاده از مايل هزار 225 ساخت با دالر ميليارد 2/15 حدود مخارج

 .كرد مدرن و متحول را آمريكا و... فرودگاه باند مايل 755 غيرنظامي، و مينظا

 و يسامانده از يناش آمريكا رشد ياصل منبع دوم، يجهان جنگ از بعد مخصوصاً ستميب قرن در

 غمعلير واقع در بود. ديجد یاهيپا یهایفناور و هانديفرآ محصوالت، یسازیتجار یبرا علم یريگاركبه

 طوربه فدرال دولت ،آمريكا متحده االتيا یهااستيس در یبازار انهيادگرايبن یهادهيا غالب نقش

 یهاتكنولوژی یسازیتجار یبرا يخصوص بخش از يمال و يتيحما یهاتالش یبرا را توانش یريچشمگ

 عموميِ مباحث از را هاتالش اين متحده، اياالت یهاسياست حزبيِ منطقِ اما است. داده گسترش ديجد

 اختارس بر یاعمده اثر ،يمخف یگراتوسعه دولت نيا هكآن جهينت است. داشته نگاه پنهان اصلي جريان

 تحدهم االتيا آنها در هك يعيصنا عمده درواقع است. گذاشته آمريكا متحده التايا يمل ینوآور ستميس

                                                 

 .درصد تولید ناخالص داخلی در جنگ جهانی دوم 02 حدود درصد تولید ناخالص داخلی در جنگ جهانی اول و 02حدود  .1
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 يدولت یدهايخر و توسعه و قيتحق در يعموم منابع قيطر از دارد، یريپذرقابت يالمللنيب سطح در

 وسعهت دارو( و يکژنت يمهندس) سالمت و ها(یهادمهين نترنت،يا ما،يهواپ) يدفاع پوشش تحت مخصوصاً

  اند.افتهي

 رخهچ از مرحله نيترنامطمئن در یگذارهيسرما با كارآفرين، دولت يک عنوانبه متحده االتيا دولت

 يخصوص بخش از رشانيمس ادامه ليتسه منظوربه هااركوسبك به يمجان یسوار دادن با و ینوآور

 و خلق در آمريكا دولت گردي يعبارتبه است. محورینوآور رشد ياصل رانشيپ و ندكيم ييزداکسير

 يدیكل یهاويژگي مثال برای نيست. آن «كنندهاصالح» فقط و داشته كليدی نقش بازارها دهيشكل

 است، دولت دست برچيدن زمان در نخبه كارآفرينان شدن شكوفا از بارزی مثال كه آيفون هوشمند تلفن

 ياجتماع یهایگذارهيسرما عدم صورت رد واقع در است. گرفته صورت آن مالي منابع يا و دولت توسط

 از یبرخ گر،يد یهاتكنولوژی و يلمس صفحات اس،يپيج نترنت،يا ليقب از متحده اياالت دولت عيوس

  نبود. فونيآ مانند یارانهكمبت محصوالت

 بزرگ هایبنگاه نجات مالياتي، صادراتي، یهاحمايت ازجمله ديگر طرق از متحده اياالت یهادولت

 انواع و كوچک وكارهایكسب به مختلف خدمات ارائه شهری، بافت نوسازی ورشكستگي، هنگام در

 هایحمايت دخو داخلي یهابنگاه و توليدات منتخب هایحوزه از اجتماعي، هایگذاریسرمايه مختلف

  است. شده پرداخته آنها به گزارش در كه اندكرده هدفمند

 

 مقدمه

 يصنعت محصوالت از درصد 21 ،آمريكا متحده االتيا استقالل از پس سال صد دحدو يعني1175 سال در

 از درصد 23 متحده اياالت سهم كه شدمي ديتول آلمان و ايتانيبر ،آمريكا شورك سه توسط جهان

 هانج در شرويپ يصنعت شورك به ليتبد آمريكا بعد به 1195 دهه از است. بوده جهان يصنعت محصوالت

 در و درصد 42 حدود 1929-1922 فواصل يط در درصد، 32 حدود 1913 سال در هك یطوربه شد.

 آمريكا متحده االتيا توسط جهان يصنعت محصوالت از درصد 32 حدود 1931-1932 یهاسال طول

 روند جهان رد يصنعت داتيتول از ايتانيبر و آلمان يعني گريد يصنعت شورك دو سهم است. هشديم ديتول

 يصنعت داتيتول از وركمذ شورك دو سهم 1931-1932 يزمان فاصله در كه طوریبه است داشته ينزول

 آمريكا واقعي داخلي ناخالص توليد سهم (.Chandler,1990:4) افتي اهشك درصد 9 و 11 به جهان

 افزايش 1913 سال در درصد 19 به 1175 سال در درصد 9 از نيز جهان كل واقعي ناخالص توليد از

 متحدهاالتيا اقتصادی و يصنعت داتيتول تسلط ستم،يب قرن شروع با هك گفت توانمي نيبنابرا فت.يا

 .شد آغاز زين ايدن در آمريكا
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 )درصد(  2398-2872 جهان در یصنعت داتيتول از بزرگ اقتصادهاي سهم .2 جدول

 رهاشوك گريد ژاپن هيروس فرانسه آلمان ايتانيبر آمريکا متحده االتيا سال

1175 23 32 13 15 4 - 17 

1112-1111 29 27 14 9 3 - 19 

1955-1192 35 25 17 7 2 1 25 

1915-1952 32 12 12 2 2 1 21 

1913 32 14 12 2 2 1 21 

1929-1922 42 9 12 7 4 3 22 

1931-1932 32 9 11 2 19 4 21 

Source: Scale and Scope, The Dynamics of Industrial Capitalism. 

 

 درصد()  جهان در آمريکا واقعی داخلی ناخالص توليد سهم .2 نمودار

 
Sources: http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm & World Bank 

 

 دالر تريليون 17 حدود واقعي داخلي ناخالص وليدت با آمريكا متحده اياالت 2517 سال در

 جهان سراسر در كه است شده باعث آمريكا اقتصادی موفقيت اين 1دنياست. اقتصادی قدرت ينتربزرگ

 یاج به ارك نيا انجام در آنها باشند. كشور اين از ديتقل دنبالبه شورهاك توسعه( درحال جهانِ ازجمله)

 ريجماه اتحاد یشورهاك در آنچه مانند ،نندكيم جلوه محوردولت اي ينتس هایمكانيسم نظربه آنچه

 االتيا اما ،نندكيم توجه بازارمحور هایسازوكار قدرت بر دارد، وجود يشرق یاروپا و سابق یشورو

 مرتبط موارد از يطوالن سابقه آمريكا دولت .(Mazzucato,2015:21) ستين دينمايم هك آنچه متحده

 دارد. داخلي اتديتول از تيحما آن عطبالبه و يصنعت استيس با

                                                 

1. https://fred.stlouisfed.org/series/GDPC1 
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 عمل يصنعت استيس به ما» هكنيابرمبني ييآمريكا انسياستمدار يشگيهم یادعا رغميعل درواقع

  .(Stensrud,2016:1) است داشته يصنعت استيس از ينوع همواره متحده االتيا 1،«مينكينم

 با .است شورك آن يمل داتيتول از آمريكا ولتد تيحما چگونگي و نحوه يبررس گزارش نيا هدف

 نايسال يط در شورك آن یاقتصاد و يخيتار طيشرا مقتضای به ،آمريكا دولت تيحما نوع حال نيا

 گزارش نيا در است. خارج حاضر گزارش چارچوب از تحوالت نيا از يک هر يبررس هك بوده رييتغ درحال

 شواهد برمبتني شورك آن داتيتول از آمريكا دولت یهاتيحما از برجسته ييهانمونه است شده يسع تنها

  شود. انيب 2كارآفرين دولت نظريه و تاريخي

                                                 

 .«ما سیاست صنعتي نداريم: »رئیس اسبق ستاد كاركنان كاخ سفید (John Sununu. طبق جمله مشهور جان سنونو )1

 .شده است منسجم« دولت كارآفرين»در كتاب كه توسط خانم ماريانا مازوكاتو  .0
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 2222-2822 هايسال طی در متحده اياالت واقعی داخلی ناخالص توليد رشد نرخ و ميزان .2 نمودار
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  مآخذ:

 https://www.armstrongeconomics.com/us-population-1776-date و http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/data.htm   :1921 تا 1155 سال از ـ

 https://www.bea.gov/national/index.htm#gdp  :2512 تا 1929 سال از ـ
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 یداخل داتيتول از آمريکا متحده االتيا دولت تيحما

 تجاري يهاسياست .2

 يگزارش» عنوان تحت يمهم سند ،آمريكا یدارخزانه ريوز نياول 1لتونيهم ساندركال 1791 سال رد

 رائها نگرهك به كرد،مي تشريح را آمريكا داتيتول بخش توسعه یاستراتژ هك 2«صنعتي داتيتول درباره

 گزارش نيا د.بو ردهك يطراح داتيتول رشد و توسعه قيتشو یبرا يخاص يصنعت استيس لتونيهم داد.

 «صنعتيِ اتديتول درباره يگزارش» بود. متحده االتيا يصنعت استيس یبرا يرسم شنهاديپ نياول احتماالً

 تدول ميمستق یهاارانهي ،يصادرات یهاتيمحدود ،يتيحما یهاتعرفه شامل هك بخش ازدهي از لتونيهم

 يلتشك هاساختريز بهبود از تيحما و یديلتو یهانهاده یبرا ياتيمال یهاتيمعاف هدف، مورد عيصنا به

 ياصل یهابخش یبرا يبخش خاصِ یهااستيس در اتيئبجز ورود با را خود گزارش لتونيهم .شديم

 خاتمه 2كتاب و باروت 2شه،يش 4پنبه، 3غالت، سنگ، غالز مس، آهن، شامل متحده االتيا در یديتول

 .(Bingham, 1998:50) داد

 255 يط در يصنعت توسعه استيس یهادهيا هك است نيا لتونيهم گزارش به راجع جالب تهكن

 تونليهم گزارش یهايژگيو از يبرخ است. نرفته لتونيهم دهایشنهايپ از فراتر خيلي گذشته، سال

 :شوديم ليذ موارد شامل

 بلمقا رد يمل داتيتول یتوانمند یبرا باال يافك اندازه به يسطوح در يتيحما یهاتعرفه ميتنظ 

 فروشند،يم ترارزان را محصوالتشان هك يخارج یرقبا

 1،نوزاد عيصنا به 7دولت ميمستق ارانهي ارائه 

 نوزاد عيصنا یهانهاده یبرا گمركي عوارض معافيت، 

 (يخارج یرقبا توسط استفاده از یريجلوگ یبرا) نوآورانه یهادستگاه و آالتنيماش صدور ممنوعيت، 

 االها(ك ونقلحمل یهانهيهز اهشك هدف با) يآب یرهايمس و هاجاده يمل هكشب بهبود، 

 اختراعات یبرا ساخت پروانه صدور و زيجوا صيتخص، 

 محصوالت یاستانداردها ميتنظ، 

 يمال امور یبرا الزم یربناهايز جاديا. 

 اصرار ،كندمي حاصل را ملي هدفي توليد، ارتقای اينكه برمبني خود باور بر هميلتون همچنين

                                                 

1. Alexander Hamilton 

2. Report on the Subject of Manufactures 

3. Grain 

4. Cotton 

5. Glass 

6. Books 

7. Bounty 

  توان از محل عوارض گمركي واردات بر كاالي حمايتي تأمین كرد.پیشنهاد کرد که منابع توزيع يارانه را مي همیلتون .8
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 صنعت، از كاربردی و جديد ایشاخه آوردن دستبه هدفِ هانداز به كه ندارد وجود هدفي هيچ» :ورزيدمي

 پايدار افزايشي از ارزشمندتر ایمالحظه هيچ و كرد تزريق را عمومي پول آن به افزاييمنفعت شكل به بتوان

 .(Chang, 1998:82 and Bingham, 1998:51-52) «نيست... وربهره كارِ نيروی موجودیِ در

 از ار «ادزنو صنايع» بايد ،متحده اياالت مثل ایافتادهعقب كشور كه بود معتقد هميلتون واقع در

 هب بايستند، خودشان پای روی بتوانند نوزاد صنايع اين كه زماني تا و دارد نگه امان در خارجي رقابت

 اما ،است بوده رويه يک نيز هميلتون از پيش نوزاد صنايع از حمايت گرچه گمارد. همت آنها از حمايت

 آن رب را نوزاد صنايع نام و داد ارائه نظريه صورتبه را رويه اين بارنخستين برای كه بود هميلتون اين

 گزارش هایتوصيه از زيادی بخش جنوب، مالكان نفوذ تحت كنگره گرچه. (Chang, 1998:81) نهاد

 كاالهای واردات گمركي تعرفه ميانگين هميلتون، گزارش پي رد حال اين با 1گرفت ناديده را هميلتون

 بود آني از كمتر بسيار جديد هایتعرفه اما ،رسيد درصد 2/12 به درصد 2 حدود از خارجي شده ساخته

 .(12-3 :همان) وادارد آمريكا نوزاد صنايع از حمايت به را خارج ساختِ كاالهای خريداران كه

 ايتانيبر با آمريكا جنگ شروع اما ،داد استعفا كايمرآ یدارخزانه زارتو از 1792 سال در لتونيهم

 يصنعت یهااستيس و شود عملياتي هميلتون حمايتگرانه یهاسياست تا شد باعث ،1112 سال در

 2،ييكاآمري ستميس عنوان تحت هااستيس نيا شود. ايجاد آمريكا صنعت حفاظت و توسعه یبرا یترجامع

 :(Stensrud, 2016:1) گرفتدربرمي را ياصل بخش سه

 ،آمريكا صنايع یارتقا و حفاظت یبرا تعرفه .1

 ،تجارت گسترش یبرا يمل کبان .2

  .یشاورزك یبازارها یسودآور گسترش و هدف عيصنا ،يآب یرهايمس ها،جاده یبرا يفدرال یهاارانهي .3

 داد. افزايش درصد 22 به درصد 2/12 از درنگبي را هاتعرفه سطح ،جنگ شروع با آمريكا كنگره

 در دجدي صنايع ظهور برای فضايي اروپا، بقيه و بريتانيا ساختِ كاالهای واردات در وقفه ايجاد با جنگ

 نيز، جنگ از پس كه خواستندمي طبيعتاً نوظهور صنعتكاران جديد جمعِ كرد. ايجاد متحده اياالت

 3رسيدند. درصد 32 ميانگين به بيشتر افزايش با هاتعرفه 1112 سال در يابد. افزايش و ادامه هاحمايت

 هایبرنامه ترتيب اين به و رسيد درصد 45 به و يافت افزايش بازهم هاتعرفه ميانگين 1125 سال تا

 داتيتول همه تعرفه نيانگيم 1135 دهه لياوا در .(chang, 1998:83) انداخت جا كامالً را هميلتون

 عنوان تحت يتيحما تعرفه قانون ليدلبه یاتعرفه یهاتيحما در شيافزا نيا هك ديرس درصد 45 به

Tariff of Abominations شد ايجاد 1121 سال در Stensrud, 2016:2)). 

                                                 

های جنوبی بود که های ایاالت متحده در آن زمان تحت سلطه مالکان کشاورز ایالتعلت این امر عمدتاً آن بود که سیاست .1

د و بنابراین قابل درک است که آنها تمایل داشتند که بتوانند محصوالت ساخت ای به توسعه صنایع تولیدی آمریکا نداشتنعالقه

 .(chang,1998:82ترین قیمت ممکن وارد کنند )اروپا را که از کیفیت برتری برخوردار بودند، با پایین

2. American System 

كامالً مشخص براي حفاظت تولیدات اياالت  صورتاي بود كه توسط كنگره تصويب شد و بهاولین تعرفه 1811سال  . تعرفه3

 متحده از رقابت خارجي بود.
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 ارزش از ييباال سهم همواره 1957-1125 هایسال بين است، مشخص 3 نمودار از هك طورهمان

 درصد 25 حدود به 1125 سال درصد 15 از سهم اين هك اندبوده تعرفه مشمول متحده االتيا واردات

 لسا از ندشديم تعرفه مشمول هك يواردات یاالهاك یبرا تعرفه زانيم اما يابد.مي كاهش 1952 سال در

 است. بوده درصد 45 از شتريب و داشتند باثباتي روند تقريباً 1957 سال تا 1122

 

 )درصد( 2327-2822 آمريکا همتحد االتيا در تعرفه تيوضع .9 نمودار

 
Source: The Tariff History of the United States : a Series of Essays / by F.W. Taussig ,1910. 

 

 برحسب رد.ك جاديا را متحده تااليا در يلك تعرفه نرخ ساختار نيباالتر 19351 سال تعرفه قانون

 اقدام در هك ديرس درصد 25 به نيانگيم طوربه تحدهم االتيا يواردات یاالهاك بر تعرفه ن،يتخم يک

 در دالر ارديليم 4/4 از آمريكا واردات كه طوریبه بردند باال را شانيهاتعرفه گريد یشورهاك زين متقابل

 7/1 به دالر ارديليم 2/2 از زين آن صادرات و ديرس 1933 سال در دالر ارديليم 2/1 به 1929 سال

 اجازه جمهورسيرئ به نگرهك ،1935 سال تعرفه قانون از بعد سال چهار افت.ي اهشك دالر ارديليم

 از بنابراين (Bingham, 1998:145-6). داد را درصد 25 تا هاتعرفه اهشك یبرا دوجانبه راتكمذا

 بود جهان در شورهاك نيتگرتريحما از يكي آمريكا متحده االتيا دوم، يجهان جنگ تا 1135 دهه

(Stensrud, 2016: 2). تيموقع دوم، جهاني جنگ در ژاپن و اروپا شدن ويران با بعد به 1945 دهه از 

 اتركمذا با و گرفت قرار يمطلوب تحال در آزاد تجارت قالب در شتريب صادرات یبرا آمريكا یاقتصاد

   .(Bingham, 1998:146) شد غالب دوران آن از بعد آزاد تجارت ميپارادا گات،

 

                                                 

1. The Tariff Act of 1930. 

1
8
6
0

1
8
6
2

1
8
6
4

1
8
6
6

1
8
6
8

1
8
7
0

1
8
7
2

1
8
7
4

1
8
7
6

1
8
7
8

1
8
8
0

1
8
8
2

1
8
8
4

1
8
8
6

1
8
8
8

1
8
9
0

1
8
9
2

1
8
9
4

1
8
9
6

1
8
9
8

1
9
0
0

1
9
0
2

1
9
0
4

1
9
0
6

ميانگين تعرفه همه كاالهای وارداتي ميانگين تعرفه كاالهای مشمول  تعرفه

سهم ارزش كاالهای وارداتي مشمول تعرفه
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 درصد()  2228-2392 يهاسال طی در تعرفه مشمول كاالهاي تعرفه وزنی نگينميا .4 نمودار

 
Source: USITC Staff Compilation from U.S. Dept. of Commerce Statist. 

 

 دالر( )ميليارد  2322-2322 هايسال در متحده االتيا االهايك تجارت حجم .2 نمودار

 
Source: https://unstats.un.org/unsd/trade/imts/Historical %25 data1960-1900.pdf 

 

 ندگانينما 1اروپا یاقتصاد جامعه جاديا از بعد 1925 دهه لياوا در آزاد، تجارت گسترش از حمايت وجود با

 فياظو از يكي هك آمدند وجودهب متحده اياالت جمهورسيرئ يياجرا دفتر در2یتجار راتكمذا یبرا يمخصوص

 یجد طوربه هك است ييهاتكشر و عيصنا از دسته آن یبرا آمريكا تجارت نظام تيريمد ،ندگانينما نيا ياصل

 مثال برای (.Bingham, 1998:146) ننديبيم بيآس رمنصفانهيغ يخارج یتجار اقدامات و واردات قيطر از

                                                 

1. European Economic Community 

2. Special Representative for Trade Negotiations (STR( 

واردات صادرات
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ات وارد از یريجلوگ یبرا یخودروساز عيصنا ارتر،ك یجمهوراستير تحت یهاسال از یتعداد در

 از يواردات خودرو ونيليم يک از شيب یبرا هك داد شنهاديپ 1فورد تكشر ردند.ك يالب يژاپن یخودروها

 ارگرانك و 3سلريراك 2موتورز، جنرال یهاتكشر توسط شنهاديپ نيا هك نندك جاديا تيمحدود ژاپن

 به يژاپن خودرو تواردا تيمحدود قانون خواه،يجمهور سناتور نيچند .شد تيحما آمريكا یخودروساز

 يمرس اقدام چيه هك ديرس جهينت نيا به ديسف اخك تينها در دادند. شنهاديپ را سال در ونيليم 2/1

 هايژاپن هب ديسف اخك تنها و رديگينم صورت المللنيب تجارت نيقوان از تخلف و دوطرفه رهكمذا ،یتجار

 ليدل نيهم به نند.ك محدود را خود صادراتي خودرو یهامحموله رأساً ديبا آنها هك دهدمي گناليس

 وزارت 1911 آوريل 35 خيتار در تينها در شد. فرستاده ژاپن به راتكمذا یبرا 4آمريكا یتجار ندهينما

 نيهمچن رد.ك جاديا را آمريكا به يواردات خودرو ونيليم 21/1 تيمحدود ،ژاپن صنعت و المللنيب تجارت

 شد محدود درصد 2/12 به آمريكا در خودرو بازار گسترش هرگونه از آمريكا به ژاپن صادرات رشد

 .(139-145:همان)

 با متحده اياالت سال، 135 حدود يعني ،1945 دهه اوايل تا 1112 سال از گفت توانمي بنابراين

 خاريت طول در كشورها حمايتگرترين از يكي خود، نوزاد صنايع از حمايت برای سنگين هایتعرفه وضع

 اعمال و یتجار یآزادساز از آنها، توليدات مقياس گسترش و صنايع رسيدن بلوغ به با سپس و است بوده

  رد.ك تيحما آزاد تجارت یبرا فشار

 دايپ اهشك يتوجه قابل صورتبه متحده تااليا یهاتعرفه نيانگيم 1945 دهه مهين در هرچند

 دگاننينما ازجمله) يداخل عيصنا به کمك یبرا را اشیتجار استيس هنوز متحده االتيا حال نيا با رد،ك

 قرار استفاده مورد را شونديم واقع صدمه مورد آزاد تجارت توسط هك (یتجار راتكمذا یبرا يمخصوص

 رتگسترده یاستراتژ در و یاستراتژ نيا در یمترك اريبس نقش هاتعرفه امروزه رحالهبه اما .دهدمي

 ارچوبچ در مخصوصاً هاتعرفه به نسبت المللنيب تجارت طيمح هك خاطر نيدب .نندكيم یباز يصنعت

 یهاسازوكار یاندهيفزا طوربه متحده االتيا درعوض است. شده تررانهيسختگ يجهان تجارت سازمان

 يخاص یهابخش اي عيصنا یبرا ييهاتيمز جاديا برای اشیتجار استيس از يبخش عنوانبه را یگريد

 یتجار یهاامهنموافقت و يصادرات تيحما ،يدولت یدهايخر شامل هااستيس نيا است. برده اركبه

 .شودمي اشاره آنها به گزارش ادامه در كه (Stensrud, 2016:5) شوديم .و.. چندجانبه و دوجانبه

 

 

                                                 

1. Ford Motor Company 

2. General Motors 

3. Chrysler 

4. William E. Brock 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

12 

  آمريکا در فوالد تعرفه نرخ افزايش و توليد مقياس گسترش :موردي مطالعه .2-2

 بزرگ هايبنگاه و مالکيت كزتمر .2-2-2

 رهبری ياصل بنگاه يک توسط كه) بزرگ یهاشركت ،یادار بوروكراسي ،آمريكا متحده اياالت در

 ايجاد را نعتيص انقالب دومين انبوه، توليد برمبتني 1چندمليتي لي/الملنيب یهاشركت و شوند(مي

 سطوح به و است برسرمايه آنكه اول دارد. دنبالبه را الزم شرط سه وسيع، مقياس در هانبو توليد كردند.

 هزينه كاهش و مقياس از ناشي هایصرفه مزايای دوم، دارد. نياز شركت از خارج مالي تأمين از بااليي

 اوليه مواد از همواری مداوم جريان كه شود محقق كامل طوربه دتوانمي صورتي در تنها توليد واحد هر

 ذاریگسرمايه تضمين برای اينكه سوم باشد. داشته وجود كنندگانمصرف به كارخانه از و كارخانه به

 یاهسيستم نوزدهم، قرن اواخر در است. وقفهبي انبوه مصرف نيازمند مداوم عملياتي توان اين عظيم،

 حمايت اناعتباريش هایشبكه واسطهبه پول خلق از بتوانند تا بودند شده يكپارچه كافي اندازه به بانكي

 -صنعتي هایمجموعه شيميايي، مواد در 4دوپونت و نفت در 3راكفلر فوالد، در 2مورگان پيجي نند.ك

 ار بازاريابي و توليد كه داشت قرار مجموعه مركز در تراست يا هلدينگ شركت يک كه بودند مالي

 اندارداست راستت مثال برای بودند. اقتصاد باالی كنترل به قادر هاشركت اين كرد.مي هدايت و هماهنگ

 طريق زا) بودند وابسته راكلفر اويل استاندارد شركت به كه بودند مجزا شركت چهل از مجموعه يک اويل

 تمركز اين شدند.مي اداره و هماهنگ گذاریسرمايه بانک يک توسط و 2(متقابل مالكيت و سهامي روابط

 عوض در و كند پيدا كاهش گالن در تسن 42/5 به 25/1 از توليد هزينه ميانگين كه شد باعث فعاليت

 .(Ingham, 2008 :130-131) كند پيدا افزايش گالن در سنت 553/1 به 23/5 از سود

 یايپو رشد در یزكمر نقش مداوم صورتبه بزرگ يصنعت یهاتكشر نوزدهم، قرن اواخر در واقع در

 زرگ،ب یهاتكشر ديجد الِكاش انيم در ردند.ك یباز قدرتمند یشورهاك اقتصاد تحول و المللنيب اقتصاد

 زين دانش شيافزا و یفناور شرفتيپ در هكبل ،یوربهره رشد و هيسرما لكيتش در تنها نه 2یديتول یهابنگاه

 صورتبه برهيسرما عيصنا در بزرگ یهاتكشر نوزدهم، قرن در بزرگ یهابنگاه شيدايپ از بودند. شتازيپ

 ليبدت یبازار محصوالت به را آنها و داشتند ارياخت در را یفناور و يعلم یهاشرفتيپ نيآخر يکستماتيس

 عنوانبه را خودشان ،ندكردمي یرهبر را يصنعت دوم انقالب نيا هك يعيصنا در 7هاتكشر نياول .ندكردمي

 اتنه نه هااهبنگ نيا ردند.ك جاديا يالمللنيب یبازارها و داخل در غالب 1چندجانبه( انحصار) یانحصار گرانيباز

                                                 

1. Multi-divisional ,Multi/Transnational 

2. JPMorgan 

3. Rockefeller 

4. DuPont 

5. Cross-holdings 

6. Manufacturing Firms 

7. First Movers 

8. Oligopolistic 
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 یساالرستهيشا برحسب يتيريمد مراتبسلسله و عيتوز یهاهكشب و يابيبازار گسترش در هكبل ،ديتول در

 طوربه هك بودند ييهاتكشر نياول معموالً هاتكشر نيا ستميب قرن در بعدها ردند.ك یگذارهيسرما

  ردند.ك جاديا خود سازییتجار و یرفناو توان شيافزا یبرا را توسعه و قيتحق اناتكام يکستماتيس

 یاقتصاد رشد به عامل چهار قيطر از يجهان بزرگ يصنعت یهاتكشر رسدمي نظربه يلك طوربه

 زاتيتجه در ميعظ یهایگذارهيسرما با بزرگ یهابنگاه هكآن اول ردند.ك کمك ستميب قرن يط در

 هب دادند. اهشك را ديتول نهيهز يتوجه قابل طوربه اس،يمق از يناش یهايبازده جاديا یبرا یديتول

 بود. برهيسرما عيصنا در انحصارچندجانبه یهابنگاه جاديا یبرا الزم شرط امر نيا يخيتار لحاظ

 يكيزيف هيسرما لكيتش از يتوجه قابل سهم ردند،ك پارچهيك را عيتوز و ديتول متعاقباً هك ييهاتكشر

 و 1115 دهه نيب مخصوصاً رشد ياصل یموتورها و دادند انجام را 1اسيمق به وابسته یهاتكنولوژی در

 ازين دمور (يانسان هيسرما) یهانينسكت و ارگرانك ران،يمد استخدام با هكآن دوم بودند. اول يجهان جنگ

 شيافزا و توسعه یبرا یريادگي انكم هاتكشر نيا د،يجد یهاتكنولوژی سازییتجار و یريگاركبه یبرا

 یبرا هاييدارا نيا و شدند هستند( خاص يمحصول برمبتني هك) نامشهود يسازمان یهاييرادا مداوم

 عاًيسر ديجد يصنعت یهاتكشر رانيمد هكآن سوم بودند. یضرور عيصنا يِصنعت و يرقابت قدرت حفظ

 ه،ياول وادم از يمطمئن انيجر ديبا نندك حفظ را باال اسيمق با ديتول یهاتيمز بخواهند اگر هك بردند يپ

 نيا نيبنابرا باشند. داشته يخارج و يداخل یبازارها در كنندگانعيتوز با ميمستق ارتباطات و اطالعات

 ،گانكنندغيتبل ،فروشانخرده زات،يتجه سازندگان نندگان،كعرضه از یاهكشب زكمر و هسته هابنگاه

 ،بزرگ يصنعت یهاتكشر هكآن چهارم تينها در شدند. يفن و يمال خدمات دهندگانارائه و طراحان

 توسعه و قيتحق یهاتيفعال در نيسنگ یهایگذارهيسرما قيطر از یفناور یهاشرفتيپ مهم كمحر

 و برهيسرما عيصنا در مخصوصاً ديجد یهایفناور سازییتجار یبرا یگذارهيسرما نيا 2شدند.

 موانع جاديا و يخارج بازار در گسترش و يداخل بازار در یبازار سهم شيافزا و حفظ منظوربه محوردانش

 .(Chandler et al,1997:24-26) بود ياتيح و مهم یاندهيفزا طوربه واردانتازه ورود یبرا

 در یريچشمگ طوربه عيصنا از یاريبس در زكتمر زانيم ستم،يب قرن در بزرگ یهاتكشر ظهور با

 چهار زكتمر نرخ نيانگيم طوربه 1932 سال تا متحده االتيا در افت.ي شيافزا اقتصادها از یاديز تعداد

 فروش اي ديتول درصد 45 بنگاه چهار نيانگيم طوربه گريد عبارتبه بود. درصد 45 از شتريب بنگاه،

 مثال برای) بود باالتر زكتمر از سطح نيا عيصنا يبرخ در داشتند. ارياخت در را يفروشخرده و محصوالت

 یراب را هابنگاه نيب یاركهم ،یزكتمر نيچن و...(. لياتومب صبحانه، غالت و،كتنبا رد درصد 15 از شيب

 نيهمچن و سازدمي توانمند ،دانندمي رحمانهيب و نامطلوب رقابت و ردنك ثباتيب آنها آنچه از اجتناب

 ینحصارا رقابت لكش عرضه معموالً باال، زكتمر با عيصنا نيا در .كندمي شتريب یسودآور به قادر را آنها

                                                 

1. Scale-dependent Technologies 

 .هاي بزرگ كه خودشان آن را ايجاد كردندبراساس سرمايه انساني ايجاد شده در شركت 0.
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 صرفم اضافهبه) انبوه مصرف و انبوه ديتول مدرن، جهان در رد.يگيم خود به انبوه مصرف لكش تقاضا و

 .(Ingham, 2008:71) سازدمي را یدارهيسرما ياصل یايپو هكمحر یروين (هادولت توسط

 

  ،ارمندك هزار 22 از شيب با یصنعت يهاتكشر ينتربزرگ عيتوز .2 جدول

 تعداد( برحسب)    2379 سال در صنعت نوع و شورك برحسب

 شورك صنعت/ نوع
  االتيا

 آمريکا متحده

  بجز كشورها همه

 آمريکا متحده االتيا
 ايتانيبر

 آلمان

 یغرب
 لك ريسا فرانسه ژاپن

 39 2 1 1 5 13 17 22 ييغذا مواد

 7 5 5 5 1 3 4 3 وكتنبا

 13 5 1 2 5 3 2 7 ينساج

 2 5 5 5 5 5 5 2 كپوشا

 2 2 5 5 5 5 2 4 چوب

 5 5 5 5 5 5 5 5 مبلمان

 15 5 5 5 5 3 3 7 اغذك

 5 5 5 5 5 5 5 5 نشر و چاپ

 22 15 2 3 2 4 21 24 ييايميش مواد

 22 1 2 5 5 2 12 14 نفت

 15 1 1 1 1 1 2 2 يکالست

 2 5 5 5 5 5 5 2 چرم

 12 2 3 5 5 3 1 7 شهيش و رس كخا سنگ،

 41 12 4 2 9 2 32 13 خام فلزات

 14 5 5 5 1 2 2 1 شده ساخته فلزات

 34 2 5 2 3 2 12 22 آالتماشين

 42 7 2 7 2 4 22 25 ييكتركال یهادستگاه

 42 2 4 7 3 3 23 22 ونقلحمل زاتيتجه

 ،كيپزش زاتيتجه

 ساعت و ياسكع
4 1 5 5 5 5 1 2 

 2 5 5 5 5 5 5 2 متفرقه

 22 5 5 5 1 2 3 19 *مختلف صنعت چند

 422 23 24 28 23 22 232 222 مجموع

Source: Scale and Scope, the Dynamics of Industrial Capitalism. 

*Conglomerate 

 

 در ديگری كشور هر به نسبت مدرن بزرگ صنعتي هایبنگاه همواره كه دهدمي نشان نيز آمارها

 اياالت جهاني توليدات كل سهم كه )هنگامي 1973 سال در است. داشته وجود آمريكا متحده اياالت

 25 از بيش اشتغال با بزرگِ بنگاه 451 از نيمي از بيش يافت(، تقليل سوميک حدود به آمريكا متحده
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 بقط بودند. تربزرگ خود خارجيان به نسبت هابنگاه آن از بسياری و بودند مستقر آمريكا در نفر، هزار

 حتي و بريتانيا در بزرگ صنعتي بنگاه 255 از چهارميک حدود فقط دوم جهاني جنگ از قبل ها،تخمين

 داشتند را آمريكا در بزرگ بنگاه دويستمين از بيشتر هاييدارايي آلمان، در چهارميک از كمتر

(Chandler, 1990:47). 

 بيش با بزرگ هایشركت شركت( 211 و درصد 2/22) از نيمي از بيش 1973 سال در 2 جدول طبق

 درصد(، 2/12) 25 با بريتانيا كشورهای آمريكا از بعد بودند. واقع آمريكا متحده اياالت در كارمند هزار 25 از

  داشتند. قرار بعدی هایرتبه در شركت 24 با فرانسه و 21 با ژاپن درصد(، 2/7) 29 با غربي آلمان

 

 درصد()  آمريکا متحده االتيا تخبمن عيصنا یبرخ در یصنعت زكتمر نرخ .9 جدول

 محصوالت صنعت نوع
 اول بزرگ بنگاه 8 اول بزرگ بنگاه 4

2392 2347 2324 2392 2347 2324 

 ييايميش مواد

 19 12 13 12 79 73 نيريسيگل و صابون

 37 32 - 27 27 - رنگ

 44 44 - 22 21 - كيپزش مواد و دارو

 ييغذا مواد

 12 11 11 27 75 29 شده هيتصف ركش

 92 91 12 11 79 21 غالت سازیآماده

 27 22 43 47 43 32 دانه پنبه روغن

 ينساج محصوالت
 29 - - 11 - - ينخ پارچه

 39 39 - 35 31 - يمصنوع پارچه

 چرم

 32 32 - 35 21 - فشك

 14 13 - 1 7 - يدست فكي

 21 39 34 11 27 22 چرم ديتول

 چوب
 13 11 - 1 7 - يخانگ مبلمان

 21 39 34 11 27 22 تخت و کتش

 31 - - 19 - - مقوا و اغذك اغذك

 شهيش و رس كخا سنگ،

 99 - - 95 - - تخت شهيش

 71 79 - 23 23 - یاشهيش ظروف

 41 42 44 31 35 29 (يکدروليه) مانيس

 97 94 - 95 12 - گچ از محصوالت

 .همان مأخذ:

 

 دهدمي نشان (ييدارا برحسب) آمريكا متحده االتيا یهاتكشر ينرتبزرگ از تكشر 255 یآمارها

 زكمتمر 1973 سال مشابه يصنعت یهاگروه در يصنعت بزرگ یهاتكشر زين ستميب قرن لياوا در هك

 دهد:مي نشان را موضوع اين 4جدول اند.نداشته یمعنادار رييتغ نظر نيا از و بودند
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 يیدارا نظر از متحده االتيا یصنعت يهاتكشر ينتربزرگ از تكشر 222 عيتوز .4 جدول

 2379 2348 2392 2327 سال صنعت/ نوع

 22 27 31 29 ييغذا مواد

 3 2 2 2 وكتنبا

 3 1 4 2 ينساج

 5 5 5 3 كپوشا

 4 2 4 3 چوب

 5 1 1 5 مبلمان

 9 2 1 2 اغذك

 1 2 2 2 نشر و چاپ

 21 23 25 25 ييايميش مواد

 22 22 22 22 نفت

 2 2 2 2 يکالست

 5 2 2 4 چرم

 7 2 1 2 شهيش و رس كخا سنگ،

 19 23 23 31 خام فلزات

 2 2 15 11 شده ساخته فلزات

 12 23 19 17 آالتماشين

 13 7 2 2 يكيتركال یهادستگاه

 19 29 23 24 ونقلحمل زاتيتجه

 4 1 2 1 ساعت و ياسكع ،كيپزش زاتيتجه

 1 2 2 1 متفرقه

 19 5 5 5 1مختلف صنعت چند

 222 222 222 222 مجموع

 .همان مأخذ:

 

 و هااتحاديه از معدودی دست در اقتصادی قدرت تمركز ،آمريكا جامعه بارز یهاويژگي از يكي نيبنابرا

 و كوچک واحدهای گسترش درباره آمريكا حاكمه هيئت یادعاها تمام عليرغم است. مالي و پولي یهاگروه

 ادامه همچنان كشور اين در اقتصادی تمركز اقتصادی، توسعه و مالكيت سهام، توزيع راه از دیتولي متوسط

 ریجمهورياست دوران در دوم، جهاني جنگ از پس طوالني نسبتاً زماني در جريان اين كه ويژهبه است داشته

 هایفرآورده افزايش در بزرگ هایاتحاديه سهم و بود يافته بيشتری شتاب 4جانسون و 3كندی 2آيزنهاور،

 در درصد 45 ،1921 سال در درصد 31 ،1924 سال در درصد 37 به 1947 سال در درصد 35 از صنعتي

 25 سهم بزرگ، بندی(گروه) اتحاديه دويست ميان در و ديرسمي 1923 سال در درصد 41 و 1922 سال

 1923سال در درصد 22 به 1947 الس در درصد 17 از صنعتي هایفرآورده افزودهارزش در گروه() اتحاديه

                                                 

1. Conglomerate 

2. Dwight D. Eisenhower 

3. John F. Kennedy 

4. Lyndon B. Johnson 
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 نيمي نزديک بود، شده یگذارسرمايه صنعت در 1923 سال در كه دالری ميليارد يازده كل از و شودمي بالغ

-Guerin, 1950:5) است شده ريخته بزرگ بندی(گروه) اتحاديه دويست حساب به تنها درصد( 42) آن از

6& Mandel). و مالي اتمؤسس اين 1929 تا 1922 یهاسال در سسپ و 1953 تا 1197 یهاسال در 

 كه بود اين هدف گرفتند. قرار صنعت تحكيم جنبش سأر در كه بودند استريتلوا بزرگ یهاشركت

 بيش آن سرمايه كه شود ايجاد ایتازه شركت و شوند ادغام مشخص صنعتي بخش يک در گوناگون اتمؤسس

 سرمايه كه استآمريك فوالد شركت ات،مؤسس اين نمونه بارزترين .باشد شده ادغام اتمؤسس سرمايه مجموع از

 سهم مالک خود كه هرچند مورگان بانک بود. شده جذب یهاشركت سرمايه از بيش دالر ميليون صدها آن

 در آورد. دستبه آن در قاطعي نفوذ جديد، تراست سرمايه صدور و ادغام دليلبه اما بود محدودی و كوچک

 كه را شركت 341 1بانک، سيتي نشنال متحدش و مورگان بانک از متشكل مالي رشيگاالي 1912 سال

 .(42 :همان) بودند درآورده كنترل و نظارت تحت را رسيدمي دالر ميليارد 22 از بيش هب شانسرمايه

  فوالد  تعرفه نرخ افزايش و توليد مقياس گسترش .2-2-2

 هایتعرفه وضع طريق از خارجي رقبای ساير برابر در خود داتتولي از آمريكا دولت حمايت سنتي مثال يک

 سال رد است. ريلي( ونقلحمل گيریشكل در صنايع مهمترين از يكي عنوانبه) ريلي فوالد توليد بر باال

 252 يعني آن برابر 12 حدود كه يدرحال بود تن هزار 34 تنها آمريكا در ريلي فوالد ناخالص توليد 1171

 كاآمري در شده توليد ريلي فوالد قيمتي ميانگين 1171 سال در شد.مي واردات آمريكا به ريلي الدفو تن هزار

 دالری 34 قيمتي اختالف دهندهنشان كه بود دالر 7/27 انگلستان در آن قيمتي ميانگين اما ،بود دالر 7/91

 جهت در ريلي فوالد واردات دآوریسو بردن بين از برای آمريكا متحده اياالت 2است. كشور دو بين ريلي فوالد

 3عوارض كه طوریبه زد ريلي فوالد واردات برای باال هایتعرفه اعمال به دست خود، فوالد صنعت از حمايت

 به تنسب انگلستان در شده توليد ريلي فوالد واحد هر دالری قيمت اختالف از بيشتر واردات واحد هر دالریِ

 كشور دو در فوالد قيمتي اختالف برابر 2 از بيش به عوارض مقدار اين نيز هاسال از بعضي در كه شد آمريكا

 ميزان كه طوریبه يافت كاهش چشمگيری طوربه ريلي فوالد واردات ميزان ،عوارض اين اعمال با .رسيد

 سال در تن هزار 7/1 به بعدها و 1111 سال در تن هزار 23 به 1171 سال در هزارتن 252 از آن واردات

 در تن ميليون 2/3 به 1171 سال در تن هزار 34 از آمريكا ريلي فوالد توليد عوض در و يافت كاهش 1951

 ريلي فوالد صنايع از حمايت با سال 37 طي در آمريكا متحده اياالت بنابراين كرد. پيدا افزايش 1957 سال

 يباًتقر را خود واردات تنها نه ،داخلي اتتوليد مقياس گسترش همچنين و باال هایتعرفه اعمال طريق از خود

 شود. انگلستان در آن قيمت از كمتر حتي آمريكا در ريلي فوالد قيمت كه شد باعث بلكه رساند، صفر به

 

                                                 

1. National City Bank 

دالر در هر تن بوده است، اما در بعضی مواقع نیز  0دالر تا  0هزینه حمل دریایی از انگلستان به آمریکا معموالً چیزی بین  .0

 رسیده است.دالر نیز می 0این هزینه به کمتر از 

3. Duty 
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  آمريکا در ريلی فوالد قيمت كاهش و واردات كاهش ريلی، فوالد توليد افزايش .2 نمودار

 انگلستان به نسبت

 
Source: The Tariff History of the United States : a Series of Essays / by F.W. Taussig ,1910. 

 

 شده توليد فوالد قيمت كاهش و انگلستان از ريلی فوالد واردات سود بردن بين از .7 نمودار

 )دالر( انگلستان به نسبت آمريکا در

 
Source: Ibid. 

 

 صنايع به يارانه .2

 2یاتيمال اعتبارات و یمال هايكمك .2-2

 به يعموم یهانيزم یاعطا به مربوط ستميب قرن در آمريكا يدولت یهاارانهي از شده شناخته مثال يک

 ونيليم 212 از شيب هاارانهي نيا خالص ارزش هك بود آهنراه ساخت یبرا بيجر ونيليم 127 از شتريب

 مبالغ آمريكا ولتدتر نزديک یهاسال يط در .(Bingham, 1998:53) شوديم زده نيتخم دالر

                                                 

1. Grants and Allocated Tax Credits 

0

1

2

3

4

5

ميانگين قيمتي فوالد ريلي در امريكا ميانگين قيمتي فوالد ريلي در انگلستان

توليد فوالد ريلي در امريكا واردات فوالد ريلي
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 هردك اعطا بزرگ یهاتكشر مخصوصاً ها،اركوسبك به يمختلف الكاش در يمال هایكمک از يهنگفت

 هایكمک قالب در دالر ارديليم 21 آمريكا فدرال دولت ، 2512 تا 2555 یهاسال نيب كه طوریبه است.

 اختصاص بزرگ شركت 212 به مبلغ اين مسودو كه ردك اعطا هااركوسبك به ياتيمال اعتبارات و يمال

 دالر ارديليم 1از شتريب كدام هر (هستند آنها رمجموعهيز یاديز یهاتكشر هك) یانرژ تكشر 2 يافت.

  ردند.ك افتيدر را هاكمک نيا از

 اقتصاد در شغل هاونيليم حفظ و جاديا ،یاقتصاد جهش یبرا رينظمك یهاتالش از يكي واقع در

 2559 سال هيرفو در 1(ARAA) آمريكا مجدد گذاریسرمايه و بهبود قانونی امضا موجببه آمريكا

 2559 سال در یانرژ وزارت به دالر ارديليم هاده اوباما دولت قانون نيا مطابق گرفت. صورت اوباما توسط

 به سنگالغز و نفت از آمريكا اقتصاد انتقال ترگسترده یاستراتژ از يبخش مسئله نيا هك داد صيتخص

 از حجم نيا بود. یانرژ یهدررو اهشك یبرا موجود یساختارها ردنك مقاوم و نيگزيجا یانرژ منابع

 یسو هب ینوآور و عيصنا از ينوع دادن لكش یبرا يدولت یهاتالش گسترش معرف ،سابقهيب يمال منابع

  .(Stensrud, 2016:4) است سبز یانرژ

 

  دالر ميليارد نيم از شيب كمك با يیهاتكشر فدرال، یاتيمال باراتاعت و یمال هايكمك .2 جدول
 دالر( )ميليارد 

شركت نام شركت ناممبلغ  شركت ناممبلغ  مبلغ 

Iberdrola /  Duke Energy /5  Abengoa /5  

NextEra Energy /  General Electric /5  Air Products & 

Chemicals 
/5  

NRG Energy /  Exelon /5Ameren /5  

Southern 

Company 
/  EDP-Energias de 

Portugal 
/5  E.ON /5  

Summit Power /  Leucadia National /5  AES /5  

SCS Energy /  SunEdison /5  Invenergy /5  

Tenaska /5  General Atomics /5  General Motors /5  
 Source: www.goodjobsfirst.org/sites/default/files/docs/pdf/UncleSamsFavoriteCorporations.pdf 

 

 تكشر 2 است. 2يمحل و يالتيا یهاارانهي قيطر از متحده االتيا ويژه عيصنا توسعه گريد راه

 موتورز جنرال دالر(، ارديليم 21/3) نتليا 4(،دالر ارديليم 32/2) وآكآل 3(،دالر ارديليم 17/13) نگيبوئ

                                                 

1. American Recovery and Reinvestment Act 

2. State and Local Subsidies 

بود به این امید که بوئینگ به تولید جت  0213میلیارد دالر از یارانه بوئینگ مربوط به بسته معافیت مالیاتي در سال  7/8 .3

x777  واشنگتن ادامه دهد تا بخشي از مشاغل تولیدی را تأمین کند.در ايالت 

چهارم نرخ استاندارد برق از آن شركت سال تقريباً يك 32مقامات دولتی ايالت نیويورك با اين شركت توافق كردند كه در طي  .0

گذاري كند و لیون دالر سرمايهمی 122هايش در نیويورك دريافت كنند. در مقابل شركت آکوا متعهد شد كه در يكي از كارخانه
 درصد مشاغل در كارخانه را از بین نبرد.  11بیشتر از 
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 سال از هاارانهي نيا كنندهافتيدر بيشترين دالر( ارديليم 22/2) فورد تكشر و دالر( ارديليم  49/3)

 سال از تجاری یهاگروه اصلي شركت 922 دريافتي هایيارانه ارزش مجموع بودند. 2513 سال تا 2555

 به تنها هايارانه از درصد 72 دهدمي نشان كه است دهبو دالر ميليارد 115 حدود 2513 سال تا 2555

  1است. شده داده اختصاص بزرگ شركت 922 همين

 آمريكا یهاايالت و مناطق متحده، االتيا ياسيس ستميس زكرمتمريغ تيماه دليلبه واقع در

 نيرابناب .نندك دنبال خود يمحل يصنعت استيس قيطر از را خود یاقتصاد و ياجتماع اهداف ندتوانمي

 قيطر از را خود یديتول یهابخش نندكيم يسع آمريكا شورك یهاايالت از یاريبس رسدمي نظربه

  .(Stensrud, 2016:5) دهند توسعه هدفدار یهاارانهي

 

 دالر( ميليارد)  دالر ارديليم يك از شيب یمحل و یالتيا يهاارانهي .2 جدول 

شركت نام شركت نام مبلغ   مبلغ 
Boeing /  Cerner /

Alcoa /Cheniere Energy /

Intel /Dow Chemical /

General Motors /ArcelorMittal /

Ford Motor /Advanced Technology Investment /

Fiat /Berkshire Hathaway /

Royal Dutch Shell /Toyota /

Nike /IBM /

Nissan / 
Source: Ibid. 

 

 2یرونيب منابع با نجات و وام يهاتضمين وام، هايكمك .2-2

 با نجات و وام یهانامهضمانت وام، هایكمک قالب در دالر ارديليم صدها متحده االتيا دولت ،2555 سال از

 هاكمک نيا مبالغ نيشتريب هك ييهاتكشر است. ردهك اعطا هاتكشر به يستگكورش هنگام در يرونيب منابع

 كاآمري یزكمر کبان توسط مبالغ از ييباال حجم واقع در .هستند يمال ینهادها و هاکبان ردند،ك افتيدر را

 است. شده پرداخت 2551 سال يمال بحران از بعد يمال یهاتكشر و هاکبان به دهندهوام نيخرآ عنوانبه

 منابع با نجات و وام یهاتضمين وام، هایكمک نيشتريب هك دهدمي نشان را یديتول یهاتكشر 7 لجدو

 جنرال موتورز، جنرال نگ،يبوئ یهاتكشر انيم نيا در است. شده آنها بينص 2512 تا 2555 سال از يرونيب

 ردند.ك افتيدر را هاكمک نيشتريب هك بودند یديتول تكشر سه يکتركال

 

                                                 
 .رسدمي 022هاي لیست فورچون ها به شركتدرصد از يارانه 33 .1

2. Loans,Loan Guarantees and Bailout Assistance 
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  يديتول يهابنگاه يبرا فدرال یرونيب منابع با نجات و وام يهاتضمين وام، هايكمك .7 جدول

  2222 تا 2222 سال از اول، تكشر 222 انيم در

 كنندهدريافت توليدي شركت رتبه

 هاشركت همه بين در كمك
دالر( ميليارد) مبلغ تكشر نام  

21 Boeing ،

33 General Motors ،

41 General Electric ،

25 Ford Motor ،

25 Fiat Chrysler Automobiles ،

71 BMW ،

17 Caterpillar ،

95 Bechtel ،

93 Cargill ،

92 Toyota ،
Source: Ibid. 

 

 صادرات کبان از آن تمام هك است دالر ارديليم 24 از شيب نگيبوئ تكشر یبرا وركمذ یهاتيحما

 از را خود یهاتيحما از يبخش گرچه زين يکتركال جنرال تكشر است. شده تأمين آمريكا واردات -

 یزكمر کبان کمك دالر ارديليم 25 با سهيمقا در آن مقدار اما ،است ردهك افتيدر واردات -صادرات کبان

 شركت و 1بكتل یهاتكشر د.يآنمي مچش به موتورز، جنرال تكشر ورشكستگي از نجات یبرا آمريكا

  اند.ردهك دريافت واردات - صادرات کبان از را خود وام یهاضمانتنامه و وام کمك ثركا زين موبيل اكسون

 

 مالياتی يهاسياست .9

 را يخاص یاهاركوسبك و هاتيفعال ع،يصنا (،يکاستراتژ صورتبه اي ناخواسته طوربه) آمريكا ياتيمال یهابرنامه

 در متحده االتيا ياتيمال تيمعاف از آشنا مثال يک (.Stensrud, 2016:9) دهندمي قرار ازاتيامت مشمول

 نيا نرخ متحده االتيا در يزمان برهه يک در كه طوریبه است 2يعيطب منابع كاستهال رهيذخ ستم،يب قرن

 یهاسياست از بسياری .(Bingham, 1998:53) بود ناخالص درآمد درصد 2/27 از شيب نفت یبرا رهيذخ

 با هاتكشر جذب یبرا آمريكا یهاايالت گذشته دهه 4 طول در دارند. وجود ايالتي سطح در تشويقي، مالياتي

 هستند يلتايا اقتصادی توسعه هایاستراتژی از یاريبس كليدی بخش هاماليات واقع در اند.ردهك رقابت گريديك

 یقتصادا یهاتيفعال گسترش و باال افزودهارزش با صنايع و مشاغل حفظ و ادايج اقتصادی، رشد يکتحر برای و

 .(Stensrud, 2016: 9) گيرندمي قرار استفاده مورد ييايجغراف یهدفگذار با

                                                 

1. Bechtel 

2. Depletion Allowance 
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 یوتاكدا نوادا، تگزاس، هایايالت مثال برای ندارند. يعموم یهاماليات آمريكا در التيا نيچند

 فروش اتيمال 3مونتانا و 2ريوهمپشاين االتيا و ندارند يتكشر و یفرد یرآمدد اتيمال 1نگيميوا و يجنوب

 غلش جاديا مانند شانياقتصاد اهداف منظوربه هاايالت ،يعموم ياتيمال یهاتيمعاف نيا از فراتر 4ندارند.

 2لوِردِ التيا مثال برای .نندكيم ارائه دارهدف ياتيمال یهامشوق هاوكاركسب در یگذارهيسرما شيافزا با

 شيافزا یبرا زين 2دايفلور التيا .ندكيم اعطا شده تأييد ديجد شغل هر یازا به یدالر 255 ياتيمال اعتبار

 یهانهيهز یرو بر درصدی 2 انهيسال 7یگذارهيسرما اعتبار بر،هيسرما عيصنا جذب و یگذارهيسرما

 ياتيمال یالگوها نيا به زين هاتكشر يطرف از .دهدمي ارائه سال 25 یبرا 1طيشرا واجد یاهيسرما

 ليدلبه را خود ياصل تكشر 9گرومن نورثراپ تكشر 2515 سال در مثال برای .دهندمي نشان نشكوا

 جنرال و 11آئتنا یهاتكشر زين 2512 سال در رد.ك منتقل 15اينيرجيو به لنديمر از بهتر ياتيمال طيشرا

 را هاتكشر ياتيمال بار هك ندك امضا را یابودجه 12تيكنتكِ التيا ارفرماند اگر هك ردندك ديتهد يکتركال

 2514 سال از 13ياتيمال یهاتيمعاف ينتربزرگ از نمونه دو .نندكيم انكم نقل التيا نيا از دهد، شيافزا

 یاارانهي بسته يک موتورز تسال تكشر 2514 سال در است. شده داده نتليا و موتورز تسال یهاتكشر به

 يقيتشو بسته ينتربزرگ هك ارانهي نيا رد.ك افتيدر 14نوادا التيا از دالر ارديليم 3/1 يبيتقر ارزش به

 جوييصرفه دالر ونيليم 722) فروش یهاماليات از یدرصد 155 فيتخف شامل است نوادا التيا خيتار در

 سال( 15 يط در وييجصرفه ونيليم 332) يشخص یهاييدارا و كامال یهاماليات سال(، 25 يط در

 مقابل در .است سال( 15 يط در جوييصرفه ونيليم 27) 12شده ليتعد یاركوسبك یهاماليات و

 يصنعت زكمر در را 12یتوركگافيگ نام به خود ديجد يوني-وميتيل یباتر ارخانهك نونكا زين تسال تكشر

 م(يمستق شغل 2255) شغل 27552 ارخانهك نيا هك شوديم بينيپيش .سازدمي نوادا التيا در17تاهورنو

                                                 

1. Wyoming 

2. New Hampshire 

3. Montana 

4. J. Walczak, S. Drenkard and J. Henchman, 2016 State Business Tax Climate Index, 2016, 

http://taxfoundation.org/sites/taxfoundation.org/files/docs/SBTCI_2016_FINAL.compressed.pdf, 

(accessed 25 July 2016)  

5. Delaware 

6. Florida 

7. Investment Credit 

8. Eligible Capital costs 

9. Northrup Grumman 

10. Virginia 

11. Aetna 

12. Connecticut 

13. Tax Breaks 

14. Nevada 

11. Modified Business Taxمنهاي حق بیمه سالمت( با نرخ  هزار دالر 81ماهه بیش از : مالیاتي كه بابت دستمزد سه(

 شود.درصد به كارفرما تحمیل مي 17/1

16. Gigafactory 

17. Tahoe Reno Industrial Centre 
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 تكشر به 2ييدارا ارزش بر ياتيمال تيمعاف 1اورگان التيا 2514 سال در رد.ك خواهد جاديا نوادا التيا در

 تكشر یبرا دالر ارديليم 2 ارزش به جوييصرفه موجب تيمعاف نيا شوديم زده نيتخم هك داد نتليا

 التيا در يداتشتول ياصل گاهيپا حفظ هك است ردهك اعالم نتليا تكشر .شوديم سال 35 يط در نتليا

  است. شده ترسخت ياتيمال تيمعاف نيا بدون 3واشنگتن

 تنهايي به وپاگيردست مقررات كاهش و مالياتي یهامشوق كه معتقدند اقتصادانان از ایعده اما

 تنها» .شودمين بنيانانشد یهاشركت مخصوصاً وكارهاكسب از بسياری اندازیراه در انگيزه ايجاد باعث

 یهایاغذبازك حذف و ياتيمال فيتخف مختلف انواع است الزم آنچه هك انگارندمي هادولت نيترفيضع

 هاماليات مورد در احتماالً يخصوص بخش هك است واقف تهكن نيا به مطمئن دولت يک است. یادار

 با اًيقو نيا دارند. وجود بازار یهاصتفر و نينو یهایفناور هك روديم يسمت به يول ،ندكيم بحث

 به 4زريفا شركت ايآ است. همبسته ،دهدمي رخ آن در يدولت عمده یهایگذارهيسرما هك ييهاحوزه

 االتيا در 2بوستون به و ردك كتر را ايتانيبر 2نتك شهر راًياخ مترك اتيمال نرخ و گذاریمقررات علت

 ارديليم 31 انهيسال 7(NIH) آمريكا سالمت يمل همؤسس هك بود تيواقع نيا از ناشي يا رفت؟ متحده

 ،نندكيم نمو و رشد آن در يخصوص یداروساز یهاتكشر هك پژوهشي و دانش توليد بستر در دالر

 (.Mazzucato, 2015:45) «؟كردمي صرف

 وردم دازهان و سن ت،كيمال ،يصنعت بخش ،يانكم تيموقع براساس را هااركوسبك معموالً هامشوق

 ینولوژكوتيب محصوالت و زاتيتجه همه به 1ايفرنيالك التيا 2513 سال در مثال برای .دهندمي قرار هدف

 دالر ارديليم 4 معادل باًيتقر هك ردك اعطا سال هشت یبرا فروش بر اتيمال یدرصد 19/4 تيمعاف

 يقيتشو یهابرنامه اجرای با نتليا مانند توافقات نيا از یاريبس .شوديم نندگانكديتول یبرا ييجوصرفه

 در يقيتشو یهابرنامه نيچن از مورد 1934 تعداد ،2512 سال در .شوديم پياده 9يالتيا اركوسبك

 ار هابرنامه نيا از یاريبس بود. متفاوت التيا هر در آنها تعداد البته هك داشتند وجود متحده االتيا

 لك از درصد 42 ياتيمال قيتشو یهابرنامه 2512 سال در .داد انجام 15يالتيا یاقتصاد توسعه سازمان

 برنامه نيشتريب برنامه، 29 با ياتيمال اعتبارات هك دادنديم لكيتش را آمريكا سراسر يالتيا یهابرنامه

 .(Stensrud,2016: 9-11) بود شده گرفتهاركبه يقيتشو

                                                 

1. Oregon 

2. Worth of Property Tax Breaks 

3. Washington, D.C 

4. Pfizer (شرکت بزرگ داروسازی) 

5. Kent 

6. Boston 

7. National Institutes of Health 

8. California 

9. State-administered Business Incentive Programmes 

10. State’s Lead Economic Development Agency 
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 2514-2555 یهاسال طي در تشويقي هایبرنامه نوع بيشترين كه دهندمي نشان 15 تا 1 نمودارهای

 نوع ببرحس هاايالت تشويقي هایبرنامه همچنين .شودمي وام و مالي كمک مالياتي، اعتبار هایبرنامه به مربوط

 و مالياتي ارب كاهش و سرمايه به دسترسي يا تشكيل به مربوط بيشتر مذكور یهاسال طي در هاوكاركسب نياز

 است. شده مقرراتي

 

 هابرنامه نوع برحسب تشويقی هايبرنامه تعداد ايجاد روند .8 نمودار

 
Source: State of State Business Incentives 2015. 

 

 وكارهاكسب نياز برحسب تشويقی هايبرنامه تعداد روند .3 نمودار

 
Source: Ibid. 
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 2222-2387 سال از هاايالت تشويقی هايبرنامه تعداد .22 نمودار

 
Source: Ibid. 

 

 شدن ورشکسته براي بزرگ اندازه از بيش :هاتكشر نجات .4

 نيز را نهاآ استراتژيک اهميت دليلبه خود ورشكسته داخلي صنايع به كمک سابقه آمريكا متحده اياالت

 يستگكورش دچار كارمند، صدهزار از بيش با 1سنترالپِن آهنراه تكشر 1975 سال در مثال . برایدارد

 را آن سونيكن دولت اما ،ردك درخواست را دالر ونيليم 255 تا وام ضمانت دولت از وركمذ تكشر د.ش

 يلير يمسافرت خدمات نترلك هك ردك جاديا را 2يمسافرت يمل آهنراه تكشر نگرهك عوض در رفت.ينپذ

 رعهدهب ،بود ييباال انيز دچار سنترالپِن تكشر آن در هك ييرهايمس ازجمله را شورك سراسر یشهرنيب

 ردك تأسيس را (يدولتشبه تكشر يک) 4ليرتديديانسولك تكشر نگرهك 1972 سال در سپس 3گرفت.

 تحدهم االتيا يشرق آهنراه ستهكورش تكشر پنج و سنترالپِن تكشر رسودآوريغ یبار ونقلحمل هك

 به 1915 سال در و شد خارج يستگكورش از سنترالپِن تكشر هاكمک نيا وجود با 2گرفت. دستبه را

 ييآمريكا شرويپ تكشر يک به و بپردازد را شيهابدهي از دالر ارديليم 2 توانست و ديرس یسودآور

 شد. مواجه يستگكورش با آمريكا بزرگ تكشر نيچهاردهم 2سلريراك تكشر 1971 سال در شود. ليتبد

 نيا لطف به رد.ك نيچن زين دولت هك رديبگ برعهده را شيهاوام نيتضم هك خواست دولت از سلريراك

 را خود شده نيتضم یهاوام 1914 سال در و برسد یسودآور به 1913 سال در توانست سلريراك هاوام

 (.Bingham, 1998:94-5) بازگردند خود مشاغل به ارگرك نفر هزاران و ندك پرداخت

                                                 

1. Penn Central  

2. National Railroad Passenger Corporation (Amtrak) 

3. Take Over 

4. Consolidated Rail 

5. Take Over 

6. Chrysler 
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 هك بودند معتقد آنها ردند.ك مداخله يمال خدمات صنعت در اوباما و بوش دولت دو هر ،يمال بحران از بعد

 یاضطرار تثبا قانون بوش است. ياتيح اقتصاد مدتبلند رشد و مدتوتاهك ثبات یبرا يمال بخش یاياح و اصالح

 نيا بود. 2(TARP) دارمشكل هادارايي نجات برنامه شامل قانون نيا رد.ك بيتصو 2551 سال در را 1یاقتصاد

 219 دالر ارديليم 755 از داد. را يرهن پشتوانه با اوراق دالر ارديليم 755 ديخر اجازه ريكاآم یدارخزانه به برنامه

 را عمده يمال ینهادها تا ردك تالش زين اوباما شد. پرداخت دالر ارديليم 224 و شد داده صيتخص دالر ارديليم

 2 هاکبان دهيوام توان شيافزا یبرا ،دارمشكل هادارايي نجات برنامه قالب در اوباما دهد. لكرشييتغ و نجات

 جاديا یاقتصاد رونق بسته يک قالب در دالر ونيليم 717 و داد اختصاص كيبان یهاوام ديخر به دالر ونيليتر

 سلريراك یهاشركت به ورشكستگي از جلوگيری برای وام دالر ميليارد 22 اوباما و بوش یهادولت همچنين رد.ك

 ورشكسته نكند كمكي آنها به دولت اگر كه بودند گفته كنگره به مذكور یهابنگاه ردند.ك اعطا موتورز جنرال و

 قوانين اليم منابع .كندمي تهديد را آمريكا اقتصاد مسئله اين كه روندمي بين از بسياری یهاشغل و شد خواهند

 تا داد اجازه آمريكا دولت به (ARRA) مجدد گذاریسرمايه و بهبود قانون و دارمشكل هادارايي نجات برنامه

 در دالر ميليارد 2/49 آمريكا دولت كلي طوربه بخرد. 2559 سال در را موتورز جنرال هایدارايي از بااليي سهم

تغيير  اميد اين به را موتورز جنرال شركتي حاكميت ساختار دولت اين برعالوه كرد. گذاریسرمايه موتورز جنرال

 فروش طريق از دالر ميليارد 39 توانست 2513 سال در آمريكا دولت شود. نوآورتر و رسودآو شركت اين كهداد 

 است. دولت دالری ميليارد 15 حدود خالص ضرر دهندهنشان مسئله اين كه آورد دستبه موتورز جنرال سهام

 درآمدهای الرد اردميلي 9/34 و نجات را شغل ميليون 2/1 موتورز جنرال نجات كه معتقدند برخي حال اين با

 (.Stensrud, 2016: 8-9) كرد حفظ را مالياتي

 

 بزرگ يهاطرح و وكارهاكسب به )اعتبار( پول هدايت .2

 يخصوص یهابنگاه به ميمستق یهاوام یاعطا خود یهااركوسبك از آمريكا یهاتيحما از گريد يكي

 یاعطا یبرا 1912 سال در هك بود 3فدرال ييروستا یهاکبان ستميس ستميب قرن در آن مثال يک است.

 نيترمتداول یشاورزك بخش به ميمستق یهاوام كه درحالي شدند. تأسيس شاورزانك به ميمستق یهاوام

 فدرال دولت اوقات يگاه نبودند. یشاورزك بخش به منحصر تنها اما بودند، ميمستق یهاوام از وهيش

 (.Bingham, 1998:53) است داده اختصاص گريد عيصنا از یاريبس در را هاوام

 .استهاركوسبك به ميمستق وام یاعطا از یبارز نمونه 4 (RFC) یبازساز يمال تأمين تكشر

 كوچک و بزرگ وكارهایكسب همه برای فدرالي دهيوام برنامه يک اساساً مذكور شركت درواقع

                                                 

1. Emergency Economic Stabilization Act 

2. Troubled Asset Relief Program 

3. Federal Land Banks 

4. The Reconstruction Finance Corporation 
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 1911 سال از ترعقب به یزسازبا يمال تأمين تكشر یهاهيپا 1.بود 1935 دهه بزرگ ركود از ديدهآسيب

 اول، يجهان جنگ نيمپك از يبخش عنوانبه آمريكا جمهورسيرئ 2لسونيو وودرو هك يهنگام گردديبازم

 رد.ك تأسيس يجنگ عيصنا به وام و 4هيسرما بازار تيتقو یبرا را 3(WFC) جنگ يمال تأمين تكشر

 برای وام دالر هاونيليم كه طوریبه بود يموفق العادهفوق سازمان جنگ يمال تأمين تكشر

 زا پس ت،كشر نيا موفق ردكعمل به توجه با رد.ك اعطا نكمس و هاکبان ،آهنراه ،يعموم یهاساختريز

 نگرهك نينابراب بود تكشر نيا یبرا یگريد یاربردك و ديمف فهيوظ افتني دنبالبه نگرهك زين جنگ دوران

 به ييهاوام و (يداخل داتيتول شيافزا یبرا) يصادرات یهاوام داد اجازه جنگ يمال تأمين تكشر به

 به شروع 1924 سال در دولت حال نيا با ند.ك اعطا داشتند( ازين یاواسطه اعتبار به هك) شاورزانك

 در ودكر یاژرف در شد. بسته وركمذ تكشر یدرها بعد سال 2 و ردك جنگ يمال تأمين تكشر انحالل

 يمال تأمين تكشر تا دختنيبرانگ را او ،آمريكا وقت جمهورسيرئ 2،هوورد ربرته ارانيدست ،1931 سال

 به 1931 سال در را یبازساز يمال تأمين تكشر شنهاديپ و داد انجام را عمل نيا او ند.ك اياح را جنگ

 یازبازس يمال تأمين تكشر 1932 سال هيژانو در و داد پاسخ درخواست نيا به عاًيسر نگرهك داد. نگرهك

 آمريكا خيتار در دارد،گرچه آمريكا خيتار در یبفرد منحصر گاهيجا یبازساز يمال تأمين تكشر شد. جاديا

 یورهاشك یبرا هك بود يمل یاتوسعه کبان يک به هيشب یزيچ شركت اين است. نشده كدر يخوب به

 نيا كه درحالي بود. امتعارفن و بيغر اريبس اريبس هاييآمريكا یبرا اما متعارف و معمول امری گريد

 در کبان نيا شد اشاره هك طورهمان اما ،شوديم شناخته نيوديل طرح و 2رزولت کفران به معموالً کبان

 شد. جاديا عيصنا و هااركوسبك به هدفدار يدولت یهاوام یاعطا یبرا هوورد هربرت توسط 1932 سال

 هك ييهااركوسبك به وام قالب در دالر ارديليم 2 بايتقر کبان نيا 1932 تا 1932 یهاسال نيب

 اي یبازساز يمال تأمين تكشر رد.ك عيتوز نند،ك افتيدر يخصوص بخش در یاعتبار ستندتوانمين

 دهه در يصنعت استيس یهابحث از یاريبس محور یبازساز يمال تأمين تكشر مانند یساختار ترقيدق

 یازسازب يمال تأمين تكشر مانند ینهاد به يصنعت استيس طرفداران از یاريبس كه طوریبه بود 1915

 (.Bingham, 1998:79-80) بودند گرم پشت آمريكا متحده االتيا یبرا

 ريز جدول است. بوده یبازساز يمال تأمين تكشر يمال منبع نيترياصل یدارخزانه از استقراض

 البق در تكشر نيا استقراض زانيم لعم در .دهدمي نشان را یبازساز تكشر توسط اوراق انتشار زانيم

 یدارخزانه از استقراض قيطر از آن دالر ارديليم 2/37 هك بود دالر ارديليم 2/45 با برابر شده منتشر اوراق

  شد. تأمين مردم عموم از استقراض قيطر از يمابق و

                                                 

1. https://www.sba.gov/about-sba/what-we-do/history 

2. Woodrow Wilson 

3. War Finance Corporation 

4. Capital Investment Markets 

5. Herbert Hoover 

6. Franklin D. Roosevelt 
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 دالر( ميليارد)  يبازساز یمال تأمين تكشر یمال منابع عمده .8 جدول

 2/37 یدارخزانه وزارت توسط اوراق ديخر

 3 عموم توسط اوراق ديخر

 2/42 مجموع

 .1929 ،یبازساز يمال تأمين تكشر يينها گزارش مأخذ:

 

 تأمين تكشر ارياخت تحت یگذارهيسرما و دهيوام یبرا هك دالر ارديليم 2/31 مبلغ از نهايت در

  شد. یگذارهيسرما و يدهوام دالر ارديليم 3/33 عمالً گرفت قرار یبازساز يمال

 یهاتكشر مانند) جنگ زمان یهاتكشر ، یگذارهيسرما و دهيوام دالر ارديليم 3/33 مبلغ از

 صيتخص در را سهم نيشتريب درصد 27/22 با (يدفاع یهاارخانهك و نفت ،يکالست فلزات، با مرتبط

 هااركوسبك و درصد 73/11 با يمال یانهاده آن از بعد اند.داشته یبازساز يمال تأمين تكشر اعتبارات

 بودند. دارا را یگذارهيسرما و دهيوام از سهم نيشتريب درصد 92/7 با

 

 درصد() يبازساز یمال تأمين تكشر يگذارهيسرما و وام مبالغ از منتخب يهابخش سهم .3 جدول

ردکعمل مصوب بخش نوع  

49/12 يمال ینهادها  73/11

73/13 (هاتكشر) هااركوسبك  92/7

37/2 یشاورزك بخش  32/4

72/212/2 آهنراه

22/2 (يعموم ینهادها) يمحل یهادولت  31/2

22/5 واردات و صادرات کبان  

1/5 رمترقبهيغ حوادث  

52/22  جنگ زمان یهاتكشر  27/22

 .همان مأخذ:

 

 فهيوظ يک هااركوسبك به وام یاعطا ،یبازساز يمال تأمين تكشر جاديا هياول یهاسال طول در

 يجهان جنگ از بعد یهاسال در و افتي گسترش مداوم طوربه اقدام نيا حالنيا با بود تكشر يجانب

 .(1929 ،یبازساز يمال تأمين تكشر يينها گزارش) شد ليتبد تكشر نيا ياصل تيفعال به دوم

 ميتقس از يبرخ تصاحب یبرا 1يدفاع ارخانهك تكشر ،1945 سال در دوم، يجهان جنگ شروع با

 یبرا 2يدفاع اتكتدار تكشر و يجنگ عيصنا یبرا ديجد ارخانهك ساخت يمال تأمين و هاوكاركسب وام

 تكشر 1942 سال در نيهمچن شد. تأسيس یضرور و مهم يصنعت هياول مواد آوردن دستبه

                                                 

1. Defense Plant Corporation 

2. Defense Supplies Corporation 
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 شد. ادجيا کوچك عيصنا یهاارخانهك ساختِ يمال تأمين یبرا 1تركوچک يجنگ یهاارخانهك

 دالر، ارديليم 3/9 يدفاع اتكتدار تكشر دالر، ارديليم 2/9 يدفاع ارخانهك تكشر 1942 سال در

 یبازساز يمال تأمين تكشر اركوسبك دهيِوام برنامه و دالر ونيليم 255 تركوچک یهاارخانهك تكشر

 ساخت ارخانهك 2355 يدفاع نهارخاك تكشر ردند.ك یگذارهيسرما آمريكا اقتصاد در دالر ارديليم 4/4

 شدند داده اجاره يخصوص یهاتكشر به هاارخانهك نيا ثركا رد.ك مجهز آالتماشين و ابزار با را آنها و

 كرايسلر، 3،چي.اف.گودريب 2،یاسپِر ،يکتركال جنرال موتورز، جنرال مانند يمل یهاتكشر ينتربزرگ هك

 هك ييهاتكشر به هاارخانهك ثركا زين جنگ از بعد .شديم شامل را فورد شركت و 4داو ييايميش تكشر

 .(Bingham,1998:87) شد فروخته بود، شده داده اجاره آنها به

 تعداد ،دست آيدبه یبازساز يمال تأمين تكشر تيفعال يگستردگ از یبهتر ريتصو هكآن یبرا

 ژوئن 35 از را یبازساز يمال ينتأم تكشر نانكارك تعداد 11 نمودار .شدند يبررس تكشر نيا نانكارك

 طول در است مشخص 11 نمودار از هك طورهمان .دهدمي نشان 1922 سال ژوئن 35تا 1932 سال

 ست.ا بوده رييتغ درحال زين نانكارك ميزان ت،كشر تيفعال حجم اهشك و گسترش با مختلف یهاسال

 تكشر و يجنگ یهابرنامه دليلهب 1942 سال تا 1945 سال از نانكارك مداوم شيافزا علت نيهمچن

  است. بوده يمل دفاع

 

 نفر( هزار)  يبازساز یمال تأمين تكشر ارمندانك تعداد .22 نمودار

 
 همان مأخذ:

 

                                                 

1. Smaller War Plants Corporation 

2. Sperry 

3. B.F. Goodrich 

4. Dow Chemical 
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 ايجاد برنامه چندين كشورها ديگر همانند آمريكا متحده اياالت ،1935 دهه بزرگ ركود طي در

 شكل به بادوامي آثار و بودند بزرگ بسيار (1933-1937) نيوديل هایبرنامه كرد. اندازیراه شغل

 استفاده آنها از هاييآمريكا هنوز كه داشت ملي یهاپارك و هاجاده سدها، عمومي، هایساختمان

 Works Progress به موسوم برنامه شغل، ايجاد برای نيوديل هایبرنامه از يكي كنند.مي

Administration (WPA) داد. تغيير را آمريكا فيزيكي چهره كه بود 

 رایب هاخيابان كنار و گوشه در بيكاران» :كشيد تصوير به طوراين توانمي را هاسال آن دشوار شرايط

 بود درحالي اين و ايستادندمي صف به غذا انتظار در يا فروختندمي سيب پول، ناچيزی مقدار آوردن دستبه

 ازهاند به را محصوالتشان ستندتوانمين كشاورزان زيرا ،شدمي فاسد كشاورزی هایزمين در محصوالت كه

 توان عدم خاطرهب مزارع تخته، هاخانه هایپنجره و در كنند. كسب را كارشان و كشت ارزش تا بفروشند كافي

 يبوچ موقتي هایانهخ افزايش باعث خانمانبي افراد رشد به رو تعداد و تصرف رهني وام پرداخت برای مالكان

 كردندمي خارج هابانک از را خود ایهپول ،زدهوحشت گذارانِسپرده .شدمي كشور هایشهر حومه در ييمقوا و

 پول با تمبادال جايگزين كااليي مبادله و داشتمي دنبالبه را هابانک ديگری از پس يكي ورشكستگي كه

 شهرهای از بسياری در و شد مالياتي مدهایدرآ كاهش موجب درآمدها كاهش و بيكاری افزايش شد.مي نقد

 (.Rose1994:16-17) «ازماندندب تحصيل از كودكان و شدند بيكار معلمان كوچک

 وعده به تا كرد تالش ابتدا در حتي و كرد اجرا را متوازني بودجه خود جمهوریرياست اوايل در رزولت

 1932 سال در دالر ميليون 722 از نظامي ودجهب كاستن طريق از فدرال بودجه كاهش برمبني خود انتخاباتي

 زمينه در فدرال مخارج وی، جمهوریرياست اوايل در .سازد عملي را 1934 سال در دالر ميليون 231 به

 نهايت در و مجدد ركود باعث اقدامات اين .يافت كاهش فدرال كارمندان حقوق و آموزش و تحقيق

 بحز زمان آن در بودند. پاخرده كشاورزان و كارگر طبقه بين در عمدتاً كه شد يمردم شديد هاینارضايتي

 هاينارضايت اين خصوص در دولت اگر كه شدمي احساس خطر اين و بود محبوب و فعال بزرگ، نيز كونيست

 هاييبرنامه چندين از يكي WPA برنامه دارد. وجود انقالب احتمال نكند، اقدامي مردم زندگي بهبود برای

 در فدرال عمومى امور اداره ابتدا 1933 سال در بود. شده طراحي بالقوه تهديد اين به واكنش در كه بود

 دولت، هایسفارش طبق كه خصوصي هایبنگاه به دالر ميليارد 2 از بيش 1(PWA) اضطرارى شرايط

 الس همان در .داد صيخصت داشتند، برعهده را و.. هاپل ها،بيمارستان سدها، مانند بزرگ مقياس با ييهاپروژه

 فرسايش كنترل در فعاليت بجز سازمان اين شد. تشكيل 2(CCC) زيست محيط از حفاظت مردمي سپاه

 در نيز را جوان مرد ميليون 2 و... عمومي یهاپارك ايجاد و 3درختكاری طريق از طبيعي منابع احيای ،خاك

 هبرنام و زيست محيط از حفاظت مردمي سپاه ينب تفاوت تنها درآورد. استخدام به خود فعاليت دوره طول

                                                 

1. Federal Emergency Administration of Public Works  به اداره امور عمومی ) 1131که در سالPublic 

Works Administration.تغییر نام داد ) 

2. Civilian Conservation Corps 

3. Reforestation 



 

 

 

31 

WPA تدول خود توسط مستقيماً ،زيست محيط از حفاظت مردمي سپاه هایپروژه در كارگران كه بود اين 

 انوادهخ از عضو يک تنها برنامه اين تحت نبود. كامل اشتغال برای برنامه يک WPA برنامه شدند.مي استخدام

 بود دالر ميليارد 4/13 حدود مذكور برنامه مخارج كل 1بودند(. مردها معموالً ه)ك شود استخدام توانستمي

 يک تنها برنامه اين د.شمي مريكاآ یهاسال آن (GDP) داخلي ناخالص توليد درصد 2 با برابر تقريباً كه

 ترشگس هزمال مذكور برنامه بلكه ،كند ايجاد مريكاآ اقتصاد مدتبلند روند در كمي اثر كه بودن كار ايجاد برنامه

 كارگران (.Henry, 2012) ساخت مدرن و متحول را آمريكا كه بود مريكاآ مردم اجتماعي رفاه و اقتصاد

 هایاقامتگاه واشنگتن، در ريگان( )فرودگاه ملي فرودگاه نيويورك، در 2الگوارديا فرودگاه ،WPA برنامه

 شيكاگو، ايالت 2شوردرايو درياچه روی بر 4آوتردرايوبريج متحرك پل اورگان، ايالت در 3الج تيمبرالين تفريحي

 يجادا برنامه ساختند. را و... آنتونيو سن در است( شده تبديل گردشگری مكان به امروزه )كه 2والک رودخانه

 با Works Progress Administrationبرنامه كه كرد كاربه مشغول را نفر ميليون 13 نيوديل شغل

 (.Taylor,2008:3) 7بود نيوديل برنامه ينتربزرگ سال 1 طي در نفر يليونم 2/1 كارگيریبه

 بودند: زير موارد شامل مختصر طوربه Works Progress Administration برنامه هایپروژه

 جاده مايل هزار 225 بهسازی يا ساخت، 

 فاضالب و آب هایشبكه از مايل هزار 25 ساخت، 

 سد 417 ساخت، 

 نشانيتشآ ايستگاه 2314 ازیبازس و 322 ساخت،   

 بيمارستان، 1755 بهسازی و 143 ساخت 

 ورزشي استاديوم هزار 2 ساخت، 

 فرودگاه باند 1155 و 1فرود ميدان 255 ساخت، 

 درخت ميليون 155 كاشت و عمومي یهاپارك ايجاد، 

 نشانيآتش نيروهای ایبر نآ درون مسير و جنگلي مسير مايل ارهز 2 ايجاد، 

 يا )ساخت مدارس در كودك هزار 37 بزرگسال، آموزشي هایدوره در نفر ميليون کي نامثبت 

 نفر هزار 215 به موسيقي آموزش مهدكودك(، 1255 اندازی)راه هامهدكودك و مدرسه( هزار 2 نوسازی

 ،(1941 سال )تا نفر هزار 27 به هنر آموزش و

                                                 

 هرچند زناني که سرپرست خانوار بودند نیز در این برنامه استخدام شدند. .1

2. LaGuardia 

3. Timberline Lodge 

4. Outer Drive Bridge 

5. Shore Drive 

6 Walk 
هاي ايجاد شغل در میان برنامه عنوان يكي از مولدترين عناصر برنامه نیوديل دربه WPAرونالد ريگان در خاطراتش از برنامه  .7

  كند.تمجید ميتمام دوران ياد و 

8. Landing Fields 
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 فقير و روستايي جوامع برای مخصوصاً هاكتابخانه ساخت، 

 وحش باغ ساخت، 

 مريكا،آ ايالت 45 در تماشاگر ميليون 22 و جديد نمايشنامه 355با تئاتر نمايش 1255 توليد 

 ،هنری( اثر هزار 472 )ساخت و... دولتي تاادار ،هادانشگاه ديوارهای بر شهری هاینقاشي

 پل هزار 71 ساخت، 

  غيرنظامي، و نظامي ساختمان هزار 122 ساخت  

  كودكان به گرم غذای وعده ونميلي 955 توزيع (Taylor, 2008: 523-24, Henry, 2012) 

 برنامه هایپروژه اجرای و 1935 دهه ركود طول در آمريكا اقتصاد اصلي هایشاخص 15 جدول در

 موجب دولتي هایبرنامه ساير و WPA هایبرنامه كه دهدمي نشان آمارها است. شده داده نشان نيوديل

 تورم و دولت بودجه كسری بين ارتباط بعدی مسئله .است هشد آمريكا در بيكاری نرخ درصد 2 حدود كاهش

 مخارج و يافت كاهش سرعت هب خصوصي بخش مخارج كه وقتي 1932 تا 1935 یهاسال بين در است.

 تدول بودجه كسری رشد شد. داخلي ناخالص توليد كاهش و هاقيمت كاهش دچار اقتصاد بود، ثابت دولت

 ناشي) مالياتي درآمدهای كاهش از بلكه نبود، دولتي مخارج افزايش نتيجه 1933-1932 یهاسال طي در

 توليد دولتي، بودجه كسری و مخارج افزايش با بود. شده ايجاد خصوصي( بخش مخارج و درآمدها كاهش از

 هایبرنامه اصلي دوران ولط در تورم خنر كه كرد توجه بايد اما كرد. پيدا افزايش تورم مانند داخلي ناخالص

WPA، افزايش اين است. طبيعي و عادی ،داریسرمايه اقتصاد يک برای كه كرد پيدا رشد درصد 7/3 تا 

 اين طي در بود. ضروری و الزم ،اقتصاد آينده به خصوصي بخش ينانهبخوش اندازچشم تحريک برای قيمت

 آمارهای زا رفت. باال نيز دستمزدها و اشتغال ميزان و كرد اپيد افزايش نيز خصوصي بخش گذاریسرمايه ،دوره

 توليد ،آورد روی 1937 سال در بودجه تراز به مجدداً روزولت دولت كه هنگامي كرد مشاهده توانمي زير

 ت.ياف كاهش خصوصي گذاریسرمايه و كاهش حقيقي دستمزدهای افزايش، بيكاری ،كاهش داخلي ناخالص

 اخالصن توليد مجدداً و گرفت اوج دومرتبه دولت بودجه كسری و مخارج دوم، جهاني جنگ به مريكاآ ورود با

 .ندكرد پيدا افزايش حقيقي دستمزدهای و كاهش بيكاری افزايش، داخلي

 آمار، طبق است. دولت بوروكراسي اندازه هايي،پروژه چنين اندازیراه خصوص در مهم مسئله يک

 نواحي در مذكور برنامه كارمندان اكثر اما ،بودند نفر هزار 2 حدود WPA مهبرنا مركزی اداره كارمندان

 به بسته دولت كارمند افراد تعداد شدند.مي استخدام كاركنان و انجام آنجا در پروژه كه داشتند حضور

 تا 11 بين هاپروژه كاركنان به دولت كارمندان نسبت بود. نوسان در نفر هزار 32 تا 12 بين سال و ماه

 طوربه مذكور نسبت WPA برنامه گزارش آخرين با مطابق بود. هاپروژه كاركنان نفر هزار در نفر 21

 را WPA برنامه هایپروژه كاركنان كل درصد 2 از كمتر ديگر عبارتبه شد.مي هزارم13 ميانگين

 دادند.مي تشكيل دولتي كارمندان
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 نيوديل برنامه هايپروژه اجراي و 2392 دهه ركود طول در آمريکا اقتصاد اصلی هايشاخص .22 جدول

 سال

  مخارج

 فدرال دولت
 دالر( )ميليارد

  توليد

 داخلی ناخالص
 دالر( )ميليارد

 تورم نرخ
 )درصد(

  كسري

  دولت بودجه
 دالر( )ميليارد

 نرخ

 بيکاري
 )درصد(

 بيکاري نرخ
  محاسبه )با

 دولتی( هايبرنامه

 دستمزد نرخ

 صنعتی توليدات
 (222= 2322-2329) 

1935 4 2/91 7/2- 9/5- 7/1 - 92 

1931 1/4 2/72 9/1-  1/5 9/12 7/12 71 

1932 3/4 7/21 3/15- 2/1 2/23 9/22 22 

1933 1/2 4/22 1/2- 1/1 2/24 21 73 

1934 9/2 22 2/3 1/2 7/21 2/12 12 

1932 2/7 3/73 2/2 3 1/25 4/14 91 

1932 2/9 1/13 1 4 9/12 15 99 

1937 1/1 9/91 7/3 2/2 3/14 2/9 159 

1931 4/1 1/12 2- 2/1 19 2/12 91 

1939 3/9 2/92 3/1- 1/2 2/17 3/11 155 

1945 1/15 4/151 7/5 1/3 2/14 2/9 151 

1941 2/14 7/122 1/2 7/4 9/9 2 - 

1942 2/32 9/121 11 2/19 9/3 1/3 - 
Source:https://www.nakedcapitalism.com/2012/01/a-federally-funded-jobs-program-lessons-from 

-the-wpa.html 

 

 دالر( )ميليارد  خصوصی بخش گذاريسرمايه و دولت مخارج ميزان .22 نمودار

 
Source: Federal Reserve Economic Data. 

  

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941

بخش خصوصي دولت
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  نيوديل برنامه فدرالی مشاغل هايطرح در شده استخدام افراد تعداد ماهيانه ميانگين .29 نمودار

 نفر( هزار )  (2349 ژوئن تا 2399 )آوريل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sources: Social Security Bulletin, Federal Works Agency, Federal Security Agency (War Manpower 

Commission), Office of the Director of the Civilian Conservation Corps, Office of the Director of the 

Emergency Conservation Work, Works Progress Administration. 

 

 

 

 )درصد( بيکاري نرخ .24نمودار

 
 

Sources: BLS, U.S. Census Bureau, Weir (1992). 

  است. شده كم بيكاری نرخ از دولتي مشاغل هایبرنامه كاركنان رنگ، قرمز چين خط در :توضيح
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 نيوديل WPAهاي برنامه ، بناهاي ساخته شده و طرحتصاويري از كارگران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيوديل WPAهاي برنامه تصاويري از كارگران، بناهاي ساخته شده و طرح

 

 

 ها و خيابانهانقشه طرح ساخت كوچه
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  داريخزانه و مركزيبانك جدانشدنی رابطه دولت: مالی تأمين .2-2

 هایبانک از يرذخا ایچرخه تخليه از جلوگيری برایدهنده وام آخرين منظورهب 1913 سال در رزرو فدرال

 وركنيوي بانكداران از بخشي خواست نيز و تر(قبل یهاهده اتفاق )مانند مالي بحران نتيجه رد و ایمنطقه

 رزرو فدرال قانون نويسندگان شد. ايجاد 1جهاني مالي بازار در لندن هایبانک با رقابت توانايي افزايش برای

 به تجاری(كه 2هایحواله )مانند كردند انتخاب را اسنادی باز،ر بازا عمليات برای شرايط واجد اوراق تعيين در

 يويوركن هایبانک وضع بهبود كند. كمک لندن در همتاهايشان با مريكاييآ هایبانک یپذيررقابت افزايش

 نيز يللالمبين ارز عنوانبه مريكاآ دالر ارتقای به جهاني، هایوكاركسب در بريتانيا هایبانک با رقابت برای

 افزايش رایب لندن در خود همتايان با رقابت ایبر نيويوركي بانكداران به كمک اين گرچه بنابراين كرد. كمک

 و يشزااف به مالي بخش یارتقا و كمک برای هدفمند سياستيِ اقدام اين ولي ،بود مريكاييآ انكدارانب سود

 (.Epstein, 2006:10) شدمنجر  جهاني اقتصاد در مريكاآ اقتصادی و سياسي نقش گسترش

 ذيل تا گرفت صورت رزرو فدرال دولتي لكيتما به كه توجهي هواسطبه بزرگ ركود دوران طي

 رجمهورئيس افتاد. هازبان سر بر دوباره رزرو فدرال حكمراني به مربوط موضوعات گيرد، قرار داریخزانه

 وضوعم اين نگران كنگره، در بسياری نيز و (بود كرده حمايت حركتي چنين از ظاهراً كه )كسي روزولت

 سال بانكداری هاليح از دوم فصل نبود. هماهنگ ملي منافع با كارآمدی طوربه رزرو فدرال كه بودند

 كه داد اطمينان حالدرعين اما كرد حفظ را رزرو فدرال خصوصي مالكيت كه بود توافقي 1932

 (.Shull,2014:10) بود خواهد پاسخگوتر ملي منافع بر تمركز با مديرههيئت

 راستای در داریخزانه با  رزرو فدرال همكاری اول، جهاني جنگ مانند نيز دوم جهاني جنگ در

 قتواف در روند اين شد. مشاهده دولت بدهي اوراق هبهر هاینرخ داشتننگه پايين ظورمنبه ملي منافع

 اما يافت. پايان پولي، سياست تدوين برای رزرو فدرال استقالل بازگرداندن يعني ،1921 سال مشهور

 طاواس تا رزرو فدرال توسط پايين خيلي سطوح در هانرخ داشتننگه با بايد همچنان پولي سياست

 داشته ديگر مالي بازارهای روی حداقلي آثار آنكه برای رزرو فدرال .بودمي متعهد ملي منافع به1925

 اوايل ركودِ-تورم هچرخ تا پولي سياست كرد. عمل داریخزانه تمدكوتاه اوراق روی عمده طوربه باشد،

 نظارت تا گرفت تصميم مجلس 113 هشمار هقطعنام در كنگره 1972 در و افتاد تعويق به 1975 سال

 .(wray,2014:5) كند اعمال رزرو فدرال بر را شديدتری

 در مركزی هاینکبا برای عطفي نقطه دوم جهاني جنگ و 1935 دهه بزرگ ركود واقع در

 برای و دگرفتن قرار دولت بيشتر كنترل تحت مركزی هایبانک همه تقريباً بود. يافتهتوسعه كشورهای

 و سفت كنترل تحت رزرو فدرال ،1935 دهه اواخر در شدند. دهيجهت دولت، هایاولويت تسهيل

 مالي تأمين كمک به زممل دوم جهاني جنگ شروع در سپس و گرفت قرار مريكاآ دولت ترسخت

                                                 

 .المللبراي تأمین مالي بازار پرسود تجارت بین .1

2. Acceptances 

 شناسیهاي باستانحفاري
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 تحت 1921 سال تا رزرو فدرال (.12 نمودار به كنيد )نگاه شد پايين نسبتاً بهره هاینرخ در داریخزانه

 بدهي از حمايت برای دولت شديد فشارهای تحت نيز آن از بعد حتي اما ،ماند باقي داریخزانه كنترل

 كنترل را تورم رزرو فدرال كه درحالي مچنينه بود. جنگ دوران طي در مريكاآ دولت شده انباشت

 ملزم را آن 1،«یهامفر-نگزيهاوك كاملِ اشتغال و متوازن رشد»  به موسوم كامل اشتغال اليحه كرد،مي

 .(13 :همان) كرد باال اشتغال از حمايت برای هاييسياست پيگيری به

 :كنديم انيب گونهنيا را رزرو فدرال و یدارخزانه یهاتيمسئول ميتقس در تحول یالرمک

 و عمومي بدهي مديريت قبال در داریخزانه است. دائمي ارتباطي داریخزانه وزارت با مركزی بانک ارتباط

 از بسياری عمالً رزرو، فدرال سيستم وجود از پيش است. مسئول و پاسخگو اشجاری هایحساب انواع

 درگير عميقاً نيز اخير هایسال در ایويژه شكل به حتي و اددمي انجام داریخزانه خود را پولي كاركردهای

 باشد قادر داریخزانه كه آمدمي مطلوب نظربه امر اين دوم جهاني جنگ آغاز در است. شده پولي كاركردهای

 تيمقي در اوراق اين كه دهد تضمين خريداران به و كند منتشر بدهي )اوراق( پايين، نسبتاً هبهر ههزين با تا

 مورد سياست اين زمان، آن در نيازی چنين فوريت سبب به هستند. فروش قابل بازار در اسمي ارزش به نزديک

 معطوف) گيریتصميم  عمالً دوره اين طول در يافت. ادامه 1921 سال تا نيز جنگ از بعد و گرفت قرار توافق

 بازار از كزیمر بانک آنكه سبب به .بود داریانهخز با كشور پولي ستسيا برای (نياز مورد بدهيِ تأمين ميزان به

 و هرهب هاینرخ داشتننگه پايين برای كه را اوراق اين از مقداری تا بود ناچار كرد،مي پشتيباني دولتي اوراق

 اينكه با همزمان بنابراين، .(11 جدول به كنيد نگاه )كند خريداری بود، ضروریآنها  تعادلي ارزش حفظ

 فرآيند ناي بود. بدهي اين از بخشي اندوختن به مجبور مركزی بانک كرد،مي منتشر تریبيش دهيب داریخزانه

 رزرو، فدرال سيستم و داریخزانه ميان 1921 سال توافق متعاقبِ .شد بانكي ذخاير مستقيم افزايش به منجر

 كه تداش مقرر عمالً توافق ناي نبود. اوراق بازار از پشتيباني به ملزم خاصي سطحِ هيچ در ديگر مركزی بانک

 با كند. لاعما پولي سياست ترينمناسب عنوانبه را خود قضاوت و كند فعاليت مستقل صورتبه مركزی بانک

 ماليِ نتأمي و مديريت فرآيند در و كندمي كار داریخزانه با تنگاتنگي شكل به همچنان مركزی بانک حالاين

 هایوضعيت اگر خاص شرايط در درواقع، است. همراه آن با و مطلع داریهخزان نيازهای از كامالًعمومي بدهي

 را داریخزانه توسط شده منتشر بدهيِ كفايت، قدربه خصوصي گذارانسرمايه تا شوند منجر بازار در غيرمعمول

 رد نهاد دو ينا عالوه،هب كرد. خواهد پشتيباني بدهي اين ماليِ تأمين عمليات از رزرو فدرال گاهآن نپذيرند،

 ماليات حساب و وام حساب موجودی از برداشت داری،خزانه توجهِ قابل و مهم نقدیِ هایپرداخت مديريت

 ،نقدی هایجريان اين زيرا دارند، نزديكي بسيار همكاری شوند،مي سپرده تجاری هایبانک در كه داریخزانه

 2.(MacLaury, 1977) دهندمي قرار تأثير تحت را بانكي ذخاير

                                                 

1. Humphrey- Hawkins full Employment and Balanced Growth Act 

2. https://www.minneapolisfed.org /publications /annual-reports/perspectives-on-federal-reserve-

independence-a-changing-structure-for-changing-times 

https://www.minneapolisfed.org/
https://www.minneapolisfed.org/
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  دوم جهانی جنگ هايسال از برخی در مريکاآ دولت 2معامله قابل اوراق مالکيت و اندازه .22 جدول
 دالر( )ميليارد

 تاريخ
 ناخالص بدهی

 دولت
 داريخزانه

 فدرال

 رزرو

 هايبانك

 تجاري

 هايشركت

 بيمه

 اشخاص

 حقيقی

 2/13 2/1 4/21 3/2 2/9 3/24 1941 دسامبر

 1/24 24 1/95 3/24 27 7/271 1942 دسامبر

 3/22 1/25 1/22 9/11 4/39 2/222 1949 دسامبر

 3/22 7/11 1/21 1/25 2/39 2/222 1925 دسامبر
Source: Board of Governors of the Federal Reserve System, 1976. 

 نيست. برابر دولت لصخانا بدهي با باال مارقا مجموع ،معامله غيرقابل اوراق و اوراق دارندگان از برخي حذف دليلبه :توضيح

 

 )درصد(  2322-2322 هايسال در مدتكوتاه و بلندمدت بهره نرخ .22 نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Meltzer, A. H. (2010). A History of the Federal Reserve, Volume 2. 

University of Chicago Press. 

 

 جنگ مالي تأمين برای آمريكا متحده اياالت دولت است، صمشخ زير نمودارهای از كه طورهمان

 آمريكا جنگ پايان در است. داده افزايش را خود بودجه كسری همواره اقتصادی، یهابحران از خروج و

 ميان جنگ یهاسال طي در ،1137 سال مالي بحران از پس دهه يک طول در (،1112 سال) بريتانيا و

 نوزدهم، قرن اواخر ركود در و (1122-1121) آمريكا داخلي جنگ در و (1141-1142) مكزيک و آمريكا

 جنگ در آمريكا دولت همچنين است. داده افزايش را خود بودجه كسری همواره آمريكا فدرال دولت

 كسری 1925 از بعد یهاسال همه در تقريباً و دوم جهاني جنگ و 1935 دهه بزرگ ركود اول، جهاني

 متحده اياالت دولت مخارج دوم جهاني جنگ در كه است آن اهميت حائز نكته ماا 2است. داشته بودجه

                                                 

1. Marketable Debt 

2. https://www.usgovernmentspending.com/federal_deficit_percent_gdp 
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 رسيدمي شد(مي نظامي مخارج صرف آن درصد 15 حدود كه) داخلي ناخالص توليد درصد 25 از بيش به

 درصد 25-25 حدود واقع در بود. داخلي ناخالص توليد درصد 35-22 بين دولت بودجه كسری كه

 طريق اين از شد.مي انجام بودجه كسری طريق از دوم جهاني جنگ طي در دولت مخارج مالي تأمين

 .دهد كلش را فعلي پيشروی یهاشركت از بسياری و كند توليد را خود جنگي محصوالت توانست آمريكا

 سال رد رزرو فدرال تأسيس بدو از مركزی، بانک از آمريكا دولت مستقيم استقراض ممنوعيت گرچه

 است، ایساده كار ممنوعيت اين زدن دور عمل، در اما ،بود شده درج متحدهاياالت ونقان در 1913

 ناخالص توليد چهارميک حدود به بودجه كسری كهزماني آمريكا در دوم جهاني جنگ خالل در كهچنان

 بانک از مستقيماً كسری اين همه 11 جدول با مطابق )گرچه شد نمايان موضوع اين رسيد، داخلي

 قرضه اوراق خريد به حاضر لحظه هر بهره نرخ تثبيت برای مركزی بانک اگر واقع در نشد(. تأمين زیمرك

 خواهند اوليه بازار در را مذكور اوراق خصوصي هایبانک گاهآن هست(، )كه باشد ثانويه بازار در دولتي

 بانک توسط قرضه اوراق دخري آنجاكه از فروشند.مي مركزی بانک به شدهتضمين عمالً قيمتي با و خريد

 تأمين اتهام از )مبرا ایچرخه كند،مي فراهم را اوراق دوباره خريد برای هابانک نياز مورد ذخاير مركزی،

 اين شود.نمي مواجه مالي محدوديت هيچ با داریخزانه كهنحویبه گيرد،مي شكل مستقيم( مالي

 منابع به دادن پايان يعني بوده، آن دنبال به اهراًظ 1921 سال توافق كه است چيزی آن تمام محدوديت

 .(wray, 2014:1) آمريكا داریخزانه مالي تأمين برای ارزان

 

 (درصد)  داخلی ناخالص توليد از آمريکا فدرال دولت مخارج سهم .22 نمودار

 
Source: Usgovernmentspending.com 

 است. بينيپيش بعد به 2512 هایسال آمار توضيح:
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 )درصد(  داخلی ناخالص توليد از آمريکا فدرال دولت دفاعی مخارج سهم .27 نمودار

 
Source: Ibid. 

 است. بينيپيش بعد به 2512 هایسال آمار توضيح:

 

  داخلی ناخالص توليد از فدرال بودجه كسري سهم .28 نمودار

 
Source: Ibid. 

 ت.اس بينيپيش بعد به 2512 هایسال آمارتوضيح: 
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 درصد()  آمريکا متحده اياالت در تورم نرخ .23 نمودار

 
Source: http://www.usinflationcalculator.com/inflation/historical-inflation-rates/ 

 

 2222-2322 (رزرو فدرال هايدارايی) رزور فدرال توسط دولت رمستقيمغي مالی تأمين .22 نمودار

دالر( )ميليون   

 
Source: http://greshams-law.com/2012/02/13/charting-the-federal-reserves-assets-from-1915-to-2012/ 
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  2یدولت يدهايخر .2

 و اناتكام یبرا را اشيداخل ناخالص ديتول از يبزرگ بخش آمريكا متحده االتيا ستم،يب قرن يط در

 يامنظ بخش با مرتبط يعموم ديخر یقراردادها از یاديز زانيم به امر نيا رد.ك نهيهز ينظام یهاييتوانا

 یاهسته 2،هوابرد شامل هاتيقابل از یديجد مجموعه سمت به را ينظام یاستراتژ سرد، جنگ شد. منجر

 عيسر توسعه به هانهيزم نيا در ديخر یقراردادها رشد داد. رييتغ اركدخو نترلك و دور راه از نترلك و

 ساخت یابر يدولت پرداخت شد. منجر وتريامپك و يکترونكال ارتباطات، ما،يهواپ در متحده االتيا عيصنا

 توسط يصنعت یهاارخانهك هزاران بود. دوم يجهان جنگ در متداول شدت به یامر ع،يصنا زاتيتجه

 و شدند داده اجاره و ساخته يجنگ یهاتالش از يبخش عنوانبه (RFC) یبازساز يمال نتأمي تكشر

 یبرا دالر ونيليم 775 3يجنگ یهاييدارا اداره مثال برای شدند. فروخته يخصوص یهاتكشر به سپس

 (.Bingham,1998:55) ردك نهيهز دوم يجهان جنگ يط در فوالد یهاارخانهك

 منتج يدولت یقراردادها از 1925 دهه در امبيآی تكشر یدرآمدها از درصد 25 یباال همچنين

 نعتص صدر در تا ردك کمك امبيآی تكشر به هك كردمي جاديا یاشده نيتضم بازار قراردادها نيا شد.

 ويراد ون،يزيتلو يارتباط زاتيتجه همه از يمين از شيب فدرال دولت ،1912 سال در رد.يگ قرار وتريامپك

 4.كردمي یداريخر زين را ماياپهو و

 7موتوروال و 2كاترپيالر 2،مارتين الكهيد بوئينگ، ، امبيآی شامل آمريكا يمل قهرمانان از یاريبس

 قراردادها نيا به یاديز حد تا هم هنوز یاريبس و دارند يدولت نيسنگ یقراردادها در را شانيهاشهير

 از دارد، یريپذرقابت يالمللنيب سطح در متحده االتيا آنها در هك يعيصنا عمده واقع در اند.وابسته

 ما،يهواپ) يدفاع پوشش تحت مخصوصاً يدولت یدهايخر و توسعه و قيتحق در يعموم منابع قيطر

 (.Stensrud, 2106:6) اندافتهي توسعه دارو( و يکژنت يمهندس) سالمت و ها(یهادمهين نترنت،يا

 ريپيمانکا قراردادهاي .2-2

 نهيهز يخصوص بخش از خدمات و االهاك ديخر یبرا دالر ارديليم 255 ساله هر باًيتقر فدرال یهاسازمان

 3،122،324بر بالغ متحده االتيا در يدولت یاركمانيپ یقراردادها تعداد 2512 يمال سال در .نندكيم

 مقدار بيشترين است توجه قابل .شديم دالر ارديليم 239/439 با برابر قراردادها نيا مبلغ هك بود مورد

 بحران ايجاد با واقع در است. 2551 سال به مربوط 2512-2552 یهاسال بين در قراردادها تعداد و

                                                 

1. Government Procurement 

2. Airborne 

3. The War Assets Administration 

4. R.B. Reich, ‘Why the US Needs an Industrial Policy’, Harvard Business Review, January 1982, 

https://hbr.org/1982/01/why-the-us-needs-an-industrial-policy, (accessed 14 October 2016). 

5. Lockheed Martin 

6. Caterpillar 

7. Motorola 
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 پيدا افزايش 2557 سال به نسبت درصد 2/9 قراردادها تعداد و درصد 12 حدود قراردادها مقدار مالي

 است. اقتصادی هایبنگاه بين در رونق ايجاد برای دولت واكنش دهندهنشان كه كرد

 

 2222-2222 سال از هاشركت با فدرال دولت قراردادهاي ميزان و مبلغ .22 جدول

 قراردادها تعداد دالر( ميليارد) مبلغ سال

429 245

 

 است. پرداخته خود برتر اركمانيپ 151 به دالر ارديليم 24/231 فدرال دولت ،2512 يمال سال در

 در هك بود دالر ارديليم 1 از شيب تكشر 22 قرارداد مبلغ ،يفدرال یاركمانيپ یدهاقراردا 151 انيم در

 یجا دالر ارديليم 32 از شيب با مارتين الكهيد تكشر يعني يدفاع مسائل به مربوط اركمانيپ آنها سرأ

 دالر ارديليم 13 از شيب با يکناميدا جنرال تكشر و دالر ارديليم 12 از شيب با نگيبوئ تكشر و داشت

 155 ميان از) ليذ تكشر 22 نيب در هك است آن تياهم حائز تهكن داشتند. قرار یبعد یهارتبه در

 با یاركمانيپ یقراردادها نيهم قيطر از را خود درآمد درصد 25 از شيب تكشر 12 برتر(، پيمانكار

 دارد، ولتد با را یاركمانيپ قرارداد نيشتريب هك مارتين الكهيد تكشر مثال برای اند.آورده دستبه دولت

 قرارداد زانيم نيا سهم البته ورد.آيم دستبه قيطر نيا از را خود تكشر یدرآمدها از درصد 79

 يکلجست سازمان یبرا عمدتاً هك) دالر ونيليم 77 با 1ليموب سونكا پيكرغول تكشر درآمد در یاركمانيپ

 درآمد رد یاركمانيپ یقراردادها نييپا سهم نيا است. صفر با برابر تقريباً و زيناچ بسيار است(، 2يدفاع

 صادق زين 4فدكس ونقلحمل تكشر و ارتباطات حوزه در 3اندتيتيای شگاميپ تكشر یبرا ،هاتكشر

 را 2كسونمک تكشر درآمد درصد 4 تنها دالر، ارديليم 1 با قراردادها نيا زين سالمت بخش در است.

                                                 

 ترين پیمانكار حوزه انرژي براي قراردادهاي نفتي.بزرگ .1

2. Defense Logistics Agency 

3. AT&T INC 

4. FedEx 

5. McKesson Corp 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

42 

 كامالً اطالعات یفناور حوزه در 1سايک تكشر یبرا یاركمانيپ یادهاقرارد تياهم اما .ندكيم جاديا

 وابسته فدرال دولت یبرا یاركمانيپ یقراردادها به آن یدرآمدها از درصد 71 كه طوریبه است متفاوت

 ييباال سهم زين مستغالت حوزه در تكشر يک عنوانبه 2جيو يخصوص یهازندان تكشر نيهمچن است.

 ربركشاي تكشر ،يمال ینهادها انيم در است. وابسته دولت یاركمانيپ به را درصد( 71) شيدرآمدها از

 يمال یهااركوسبك قيطر از را خود یاركمانيپ یدرآمدها اما ،است يدولت اركمانيپ ينتربزرگ 3هاتاوی

 ربض حوزه در يرماليغ یهانگيهلد قيطر از را خود یقراردادها ثركا تكشر نيا است. اوردهين دستبه

 2فدرال ييهوا اداره یبرا پرواز آموزش و 2فدرال یاضطرار تيريمد سازمان یبرا همراه یهاخانه 4،هكس

  است. آورده دستبه

 

 2222 سال در ياقتصاد هايبخش تفکيك به دولتی پيمانکاري قراردادهاي از مواردي .29 جدول
 دالر( )ميليارد 

شركت نام  
 مبلغ

 قرارداد

 از سهم

 درآمد

 شركت

 درصد()

شركت نام  
 مبلغ

 قرارداد

 از سهم

 درآمد

 شركت

 )درصد(

 صنعتی بخش

LOCKHEED MARTIN 22/32 79 HONEYWELL 71/1 2 

BOEING 22/12 17 GENERAL ELECTRIC 29/1 1 

GENERAL DYNAMICS 23/13 43 ALLIANT 

TECHSYSTEMS 
24/1 41 

RAYTHEON 11/13 22 TEXTRON 2/1 12 

NORTHROP GRUMMAN 24/15 42 JACOBS 

ENGINEERING 
41/1 12 

UNITED TECHNOLOGIES 

CORP 
79/2 12 OSHKOSH 43/1 23 

L-3 COMMUNICATIONS 42/222 FLUOR 1/1 2 

BAE SYSTEMS 44/417 VECTRUS SYSTEMS 94/5 15 

HUNTINGTON INGALLS 22/322 ROCKWELL COLLINS 

INC. 
12/5 12 

AECOM TECHNOLOGY 24/212 ROLLS-ROYCE 22/52 

 سالمت بخش

MCKESSON 32/1 4 PFIZER INC. 92/5 2 

HUMANA INC. 21/37 SANOFI 23/5 2 

                                                 

1. SAIC 

2. GEO 

3. Berkshire Hathaway 

4. U.S. Mint 

5. Federal Emergency Management Agency 

6. Federal Aviation Administration 
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شركت نام  
 مبلغ

 قرارداد

 از سهم

 درآمد

 شركت

 درصد()

شركت نام  
 مبلغ

 قرارداد

 از سهم

 درآمد

 شركت

 )درصد(

UNITED HEALTH GROUP 72/22 GLAXOSMITHKLINE 

PLC 
22/5 2 

AMERISOURCEBERGEN 91/11 SERCO GROUP PLC 21/512 

MERCK 43/1 4 NAVISTAR 

INTERNATIONAL 
21/52 

THE GEO GROUP 24/1 1 EXPRESS SCRIPTS 

HOLDING 
24/51 

 اطالعات فناوري بخش

SAIC 31/371 CACI 

INTERNATIONAL 
52/222 

BOOZ ALLEN HAMILTON 3/3 21 ACCENTURE 41/1 4 

COMPUTER SCIENCES 

CORP 
72/239 IBM 12/1 1 

LEIDOS HOLDINGS 22/222 CDW 13/1 9 

HARRIS CORPORATION 41/247 MANTECH 

INTERNATIONAL 
12/5 22 

HEWLETT-PACKARD 34/22 CGI TECHNOLOGIES 71/5 9 

 مستغالت بخش

THE GEO GROUP 31/1 71 CORECIVIC 92/5 23 

 بخش مالی  ونقلبخش حمل

FEDEX 22/5 1 BERKSHIRE 

HATHAWAY INC. 
27/55 

 انرژي بخش

ROYAL DUTCH SHELL 19/5 5 VALERO ENERGY 22/5 1 

EXXON MOBIL 77/5 5 - -- 

 ارتباطات بخش

AT&T INC. 23/5 5 - -- 
Source: https://www.cnbc.com/04/01/2017top-government-contractors-52-public-companies-that-

make-the-most.html 

 

 يدولت سازمان 22 توسط 2512 سال در دالری ميليارد 239/439 یقرارداد مخارج لك تقريباً آمارها طبق

 يي(هوا نيروی دفاع، وزارت ارتش، دريايي، نيروی) دفاعي امور به مربوط مخارج آنها بين در است. گرفته صورت

 كنيم، بندیتقسيم مختلف صنايع برحسب را قراردادی مبالغ اگر هستند. دارا را سهم بيشترين درصد 7/22 با

 بيشترين درصد 2/12 با اطالعات فناوری و درصد 2/17 با ایحرفه خدمات درصد، 1/19 با هوافضا و دفاع صنعت

 ایحرفه خدمات مخارج درصد 4/41 هوافضا، و دفاع صنعت در قراردادی مخارج از درصد 1/97 كه دارند را سهم

 دولتي قراردادهای از درصد 23 كلي طوربه .تاس نظامي مخارج به مربوط اطالعات فناوری صنعت درصد 4/22 و

 .شودمي خرج غيرنظامي مسائل برای الباقي و نظامي امور برای

https://www.cnbc.com/2017/01/04/


 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

41 

 دولتی يهاسازمان برحسب دولت مخارج بنديتقسيم .22 نمودار

 
Source: Annual Review of Government Contracting 2016. 

 

 درصد()  2222 سال کاريپيمان قراردادهاي از مختلف صنايع سهم .24 جدول

غيرنظامی بخش سهم نظامی بخش سهم صنعت كل سهم  صنعت نام

9/2 1/97  هوافضا و دفاعي 1/19

2/21 4/41 2/17  ایحرفه خدمات

2/43 4/22 2/12  اطالعات فناوری

2/41 1/21 1/9  توسعه و تحقيق

4/37 2/22 2/7  ساخت و معماری مهندسي

74 22 9/2  نگهداری و تعمير عمليات،

9/22 1/33 4/2  پزشكي و علمي تجهيزات

2/27 4/72 4  سالمت خدمات

12 11 3/2  تجهيزات و آالتماشين

9/2 1/94 1/2  نفت و هاسوخت شيميايي، مواد

1/75 9/29 7/1  زيست محيط و طبيعي منابع از حفاظت خدمات

2/19 4/15 7/1  الكتريكي و الكترونيكي قطعات

2/23 1/72 4/1  محصوالت و مواد ساير

3/14 7/12 4/1  كشتي ساختن

22 74 3/1  زميني نقليه وسايل و تجهيزات

1/25 2/39 1  غذايي و بهداشتي محصوالت و خدمات

2/92 1/3 2/5  اجتماعي خدمات

2/12 4/14 2/5  منسوجات و پوشاك

7/4 3/92 4/5  مكانيكي تجهيزات و موتور

7/21 3/41 3/5  خانگي زملوا و مبلمان

1/22 2/44 1/5  امكانات و تجهيزات اجاره يا خريد
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 دنش برنده از را يخارج یهابنگاه ،يداخل عيصنا به کمك جيترو یبرا متحده اياالت قانونگذاران

 قيطر از شورهاك از یاريبس حال نيا با .نندكيم منع متحده االتيا يعموم ديخر یقراردادها ثركا در

 ملزم زين يدسترس نيهم اما ،نندكيم استفاده ييآمريكا ديخر مقررات از چندجانبه اي دو یهاامهموافقتن

 سهم 2552 سال در مثال برای .شوديم آمريكا متحده االتيا یادار مقررات و ماتيتصم ن،يقوان به

 شورك چيه .شوديم زده نيتخم درصد 2 متحده االتيا دولت يعموم یدهايخر از يخارج یهاتكشر

 در د.نك نترلك را يدولت ديخر یهاروش هكندارد  یارانهيسختگ و حيصر نيقوان نيچن 1یگريد يصنعت

 يخارج ديخر یبازارها به يابيدست یبرا يداخل عيصنا به یاندهيفزا طوربه متحده االتيا دولت عوض

 از یاريبس در ديخر یارهاباز ردنك باز یبرا ينيسنگ فشار متحده االتيا است. رسانده یاري زين

 يدولت ديخر موافقتنامه ،1977 سال در 2گات يدولت ديخر موافقتنامه شامل چندجانبه یهاتوافقنامه

 هياعالم تحت 3يدولت ديخر در تيشفاف ارگروهك جاديا و 1994 سال در (WTO) تجارت جهاني سازمان

 و یامنطقه یتجار یهاموافقتنامه در را ندرو نيا آمريكا است. آورده 1992 سال در سنگاپور در وزرا

 (.,Stensrud 2106:6) 4است داده انجام زين دوجانبه

 آمريكا متحده اياالت یهادولت ،1933 سال در 2«بخر ييآمريكا كاالی» قانون زمان از همچنين

 يالتيا و يفدرال یهاسازمان آن در هك اندداده 2«يمل ديخر» یهابرنامه یاجرا به فرمان ياپيپ صورتبه

 در دهند. قرار خود تياولو در را آمريكا متحده االتيا در شده ديتول خدمات و االهاك تا شونديم ملزم

 ،2559 سال در اوباما 7است. يفدرال یهاسازمان یبرا يقانون الزام يک داخل ديتول یاالهاك ديخر واقع

 اين بر داد. قرار زين (ARAA) مجدد یگذارسرمايه و بهبود قانون در را «بخر ييآمريكا» قانون ماده

 و فوالد آهن، از تنها ديبا شوديم يمال تأمين قانون اين توسط هك يعموم پروژه و رساختيز هر اساس،

 نيا مجدد یگذارسرمايه و بهبود قانون هدف ند.ك استفاده متحده االتيا در شده ديتول یاالهاك گريد

 بود( دالر ارديليم 152 مجموعاً هك) هاساختريز توسعه در مذكور قانون ابعمن تا شود مطمئن كه بود

 .(2: همان) گرفت خواهد قرار استفاده مورد داخلي سازندگان و نندگانكديتول ردنك فعال برای

 استفاده مورد یاواسطه و هياول مواد بر هاتعرفه اهشك شامل برنامه نيا تيحما از ييهانمونه

 گسترش ،2515 سال در آمريكا متحده االتيا داتيتول شيافزا قانون قيطر از ييآمريكا ننندگاكديتول

 برنده یبرا را 1«بخر ييآمريكا» مقررات نيهمچن اوباما بود. هاساختريز بهبود و توسعه و قيتحق ارانهي

 (.Stensrud, 2106:15) ردك ترآسان يدولت یقراردادها در داخل یديتول یهابنگاه شدن

                                                 

 مانند کشورهای اتحاديه اروپا، كانادا، ژاپن و چین. .1

2. GATT  

3. Working Group on Transparency in Government Procurement 

 .0221( در سال AUSFTAبراي مثال توافقنامه تجارت آزاد اياالت متحده با استرالیا ) .0

5. Buy American 

6. Buy National 

 .يد كردن بیش از يك مقدار مشخصيالبته خر .7

8. Buy American 
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 اياالت فدرال دولت 2512 تا 2551 یهاسال طي در است، مشخص 12 جدول از كه طورهمان

 كه است كرده پرداخت وكارهاكسب و افراد به دالر ونيتريل 3 حدود ساليانه ميانگينطوربه متحده

 و درصد 51/5 هاوام درصد، 71/19 2نقدی یهاكمک درصد، 22/17 1پيمانكاری قراردادهای

 است. گرفتهبرمي در را مذكور یهاپرداختي كل از درصد 91/22 3مالي یهامکكديگر

 ميانگين طوربه متحده اياالت فدرال دولت 4نگيريم، درنظر را «مالي هایكمک ديگر» مبالغ اگر

 32/42 پيمانكاری قراردادهای كه است كرده پرداخت وكارهاكسب به دالر تريليون يک حدود ساليانه

 است. شدهمي شامل را درصد 21/5 هاوام و درصد 42/23 نقدی هایکكم درصد،

 

  داخلی توليدات از حمايت براي متحده اياالت فدرال دولت مالی 2هايپرداختی سهم .22 جدول

 2222-2228 يهاسال در

 مبالغ مجموع

 دالر( تريليون)
مالی يهاكمك ديگر قراردادها نقدي يهاكمك هاوام مالی سال

57/3 73/22 43/12 72/21 51/5 2512 

12/2 74/22 31/12 73/21 12/5 2512

77/2 93/21 52/12 79/21 22/5 2514

94/3 92/74 74/11 24/13 52/5 2513

14/3 37/72 23/13 11/14 5 2512

29/3 19/22 32/12 31/17 57/5 2511

2/2 21/22 32/22 11/24 11/5 2515

92/2 72/21 29/11 93/22 52/5 2559

51/2 12/23 92/22 19/25 52/5 2551

53/3 91/22 22/17 71/19 51/5 ميانگين
Source: https://www.usaspending.gov/Pages/TextView.aspx?data =Overview OfAwards By Fiscal 

YearTextView 

 

 یصادرات يهاتيحما .7

 یاستراتژ اوباما گرفت. لكش اوباما دوران در صادرات شيافزا برای آمريكا دولت یهاتيحما از اینمونه

 در 2يمل صادرات برنامه اندازیراه رد.ك جاديا اولش دوره طول در صادرات شيافزا یبرا يدولت گسترده

 صادرات ردنك برابر دو دنبالبه يمل صادرات برنامه بود. یاستراتژ نيا ياصل یهامؤلفه از يكي 2515 سال

                                                 

1. Contracts 

2. Grant 

3. Other Financial Assistance :هاي غذا براي افراد كوپن هاي مستقیم به افراد )مانند بیمه درماني اجتماعي،پرداخت

 .سربازان و...()مانند كهنه اليهاي م)مانند بیمه بیكاري و حوادث غیرمترقبه( و ديگر انواع كمك نیازمند، بیمه

هاي بیكاري استفاده براي بخش رفاه ازجمله تأمین اجتماعي و بیمه« هاي ماليديگر كمك»از آنجايي كه اكثر مبالغ  .0

 به شود.حاسم ها بدون در نظر گرفتن آن مجدداً شود، بهتر است سهممي

5. Awards 

6. National Exports Initiative (NEI) 

https://www.usaspending.gov/Pages/TextView.aspx?data%20=Overview%20OfAwards%20By%20Fiscal%20YearTextView
https://www.usaspending.gov/Pages/TextView.aspx?data%20=Overview%20OfAwards%20By%20Fiscal%20YearTextView
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 در يمل صادرات برنامه دهد. شيافزا را صادرات درصد 21 توانست تنها اما ،بود 2514 سال تا آمريكا

 گريد گرفت. اركبه خود صادراتی ارتقا یبرا آمريكا دولت هك بود ييهاروش مجموعه از اقدام نياول واقع

 نندگانكصادر یبرا آموزش و صادرات يمال تأمين صادرات، یارتقا و تيحما یهابرنامه شامل هاروش

 تيحما زكمر كه طوریبه بود اوباما دولت یهایاستراتژ نيترياصل از يكي تيحما بود. يخارج یبازارها

 در یروزيپ یبرا را اركوسبك صدها 2512 سپتامبر و 2515 هيژانو نيب آمريكا 1يگانرباز وزارت

 بود. آمريكا صادرات ارزش دالر ارديليم 111 با برابر باًيتقر هك رساند یاري يخارج ديخر یقراردادها

 جاديا قيطر از صادرات شيافزا یبرا یاريبس یهاتالش آمريكا 2يخارج تجارت اداره و دولت نيهمچن

 یدادهايرو یبرگزار ازجمله يمتنوع یهاروش با يخارج دارانيخر و آمريكا دگانننكصادر نيب روابط

 تا 2515 هيژانو از آمريكا يبازرگان يخارج سيسرو يلك طوربه .دهدمي انجام يصادرات (یهاشگاهينما)

 كاآمري نندگانكصادر است. ردهك نهيهز يصادرات تيحما یبرا دالر ارديليم 73 حدود 2512 سپتامبر

 کبان نيا نند.ك يمال تأمين زين آمريكا واردات - صادرات کبان قيطر از را خودشان ندتوانمي

 يعيصنا در مخصوصاً هاكمک نيا 3.دهدمي ارائه نندگانكصادر یبرا مهيب و هاوام وام، یهاضمانتنامه

 ،کبان یمجوزها لك 2512 سال در است. جيرا و متداول صنعتي االهایك ديتول و یانرژ هوافضا، مانند

  .كندمي تيحما را آمريكا در شغل هزار 222 و صادرات فروش در دالر ارديليم 25 حدود

 2511 سال در است.كرده  تيحما زين را متوسط و کوچك یهابنگاه آمريكا واردات - صادرات کبان

 صادرات لك ارزش از درصد 33 و االك نندگانكصادر از درصد 91 آمريكا در متوسط و کوچك یهابنگاه

 صادرات به کمك یبرا دالر ارديليم 1/2 مبلغ واردات - صادرات کبان 2511 سال در ند.شديم شامل را

 تا ردك کمك متوسط و کوچك بنگاه 3355 به هك داد اختصاص آمريكا در متوسط و کوچك یهابنگاه

 (.Stensrud, 2016:13-4) دهند افزايش 2512 سال در را خود صادرات فروش

 

 آمريکا يشهر بافت ينوساز .8

 2نكمس و محلي جوامع توسعه قانون 119 بخش تحت 4یشهر توسعه اقدام کمك برنامه 1977 سال در

 از راهبردی هاستفاد با تشخيص، و صالحديد برمبتني ماليِ یهاكمک اين از هدف درآمد. اجرا به

 اياالت از مناطقي در مركزی شهرهای تدريجي تخريب شدتِ از كاستن مستقيم، ایسرمايه هایيارانه

 يخصوص یگذارهيسرما نسبت ند.بود شده ازكارافتادگي ينبيشتر دچار اقتصادی لحاظ به كه بود متحده

 ،یشهر توسعه اقدام کمك برنامه تحت بود. 1 به 2/2 حداقل یشهر توسعه اقدام برنامه عمومي منابع به

                                                 

1. Commerce’s Advocacy Centre 

2. Foreign Commercial Service 

 كنند.هاي خصوصي در اين زمینه اقدام به وامدهي نميالبته زماني كه بانك .3

4. The Urban Development Action Grant Program (UDAG) 

5. Housing and Community Development 
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 و ساخت یبرا يخصوص بخش یاقتصاد كتحر زهيانگ جاديا یبرا يمحل یهادولت توسط 1هاكمک

  گرفت. قرار استفاده مورد یتجار و يصنعت ،یامحله یسازها

 یهاطرح در يخصوص بخش یگذارهيسرما يکتحر قيطر از فدرال ازاتيامت و هامشوق واقع در

 يكيزيف و یاقتصاد یاياح به ازين نيشتريب هك افتنديمي اختصاص مناطقي به ديبا خاص، یاتوسعه

  داشت: وجود ينواح نيچن شناخت یبرا اريمع 2 یشهر توسعه اقدام برنامه با متناسب داشتند.

  ،1945 سال از قبل شده ساخته نكمس درصد .1

  سرانه، درآمد رييتغ .2

  فقر، درصد .3

  ت،يجمع رشد اهشك .4

 ،مشاغل رشد اهشك .2

 ،یاريكب نرخ .2

  .كار نيروی عرضه زادما با نواحي. 7

  شد. اضافه 1914 سال در زين (هفتم)معيار  اريمعاين 

 یبرا دالر ارديليم 2/4 ،یشهر توسعه اقدام مشوق برنامه تيفعال 1919-1971 هایسال يط در

 یگذارهيسرما باعث برنامه نيا نيهمچن شد. داده صيتخص شهر 1255 از شيب در طرح هزار سه حدود

 (.Bingham, 1998:184-9) شد آمريكا یشهرها در دالر ارديليم 35 از شيب يخصوص

 توسط مالي یهامشوق و هاكمک ،دهدمي نشان را طرح اين اجرای نحوه كه 22 نمودار طبق

 گيریشكل و شهری 2عمران و گرتوسعه هایشركت به هايارانه و وام مستقيم ارائه صرف محلي یهادولت

 جمعيت برای مسكن و اشتغال ايجاد باعث تنها نه طرح اين .شد عمومي ایهبهسازی و هاساختزير

 موميع منابع نهايت در .داشت نيز محلي هایوكاركسب جامعه برای اقتصادی مثبتآثار  بلكه ،شد شهری

 عبارتبه شد. بازگردانده هاماليات و هاوام بازپرداخت طريق از بود شده خرج محلي یهادولت توسط كه

 سپس و كردهزينه اقتصاد در ابتدا متحده اياالت دولت كه است آن نشانگر طرح اين گفت توانمي ديگر

 كرد. آوریجمع را شده هزينه مالي منابع وام( دهيبازپس و) ماليات طريق از

 دنبال را مسكن مخصوصاً ملي اهداف كه داشتی شماربي مالي نهادهای مريكاآ دولت اين، برعالوه

 مورد مالي نهادهای ديگر با )همراه Savings and Loan به موسوم هایبانک مثالبرای  ند.كردمي

 (.Epstein, 2006:10)كردند مي حمايت را مسكن بخش دولت( حمايت

 

                                                 

 .گر و عمران شهري بودهاي توسعهتر از نرخ بازاري به شركتي با نرخ پايینهايها ارائه وامازجمله اين مشوق .1

2. Developer 
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 افتهيتوسعه مترك يشهرها در يشهر توسعه اقدام كمك برنامه شده نييتع آثار .22 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: An Impact Evaluation of the Urban Development Action Grant Program, January 1982. 

 

 كوچك هايوكاركسب از حمايت .3

 كوچك هايوكاركسب اداره .2-3

 در رقابت افزايش منظوربه كوچک وكارهایكسب منافع ترويج برای 1923 سال در آمريكا فدرال دولت

 نحوی به كوچک هایوكاركسب اداره واقع در د.كر أسيست را 1(SBA) کوچك یهااركوسبك اداره بازار،

 مالي تأمين برای شركتي) 2بازسازی مالي تأمين شركت كوچکِ وكارهایكسب حيطه در جايگزيني

 يافت( ادامه نيز 1924 سال تا كه 1935 دهه بزرگ ركود زمان از ديدهآسيب كوچک و بزرگ یهابنگاه

 را خود توليدات ،جنگ زمان دفاعي قراردادهای واسطه به زرگب صنايع دوم جهاني جنگ زمان در بود.

 وكارهایكسب مشاركت برای بنابراين بودند. شده كنارگذاشته تركوچک وكارهایكسب و دادند افزايش

 جنگي هایكارخانه شركت ايجادبه  1942 سال در كنگره آنها، بقای و جنگي توليدات در تركوچک

 نهادهای كرد، فراهم خصوصي كارآفرينان برای را مستقيمي یهاوام مذكور شركت كرد. اقدام تركوچک

 تركوچک وكارهایكسب منافع از و كرد تشويق تركوچک یهابنگاه به اعتبار دادن برای را بزرگ مالي

 دوم جهاني جنگ از بعد كرد.مي حمايت بزرگ وكارهایكسب و فدرالي خريد یهاسازمان مقابل در

 شركت به آن قراردادی و دهيوام هایمسئوليت تمام و شد منحل تركوچک جنگي هایكارخانه شركت

 وزارت در 3(OSB) كوچک وكاركسب دفتر زمان همين در شد. اعطا (RFC) بازسازی مالي تأمين

 چکكو وكارهایكسب اداره مشخص وظايف جزء بعدها كه گرفت برعهده را هاييمسئوليت نيز بازرگاني

                                                 

1. Small Business Administration 

2. RFC 

3. The Office of Small Business 
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(SBA) .ارهایوككسب مشكالت به رسيدگي برای سازماني مجدداً آمريكا كنگره كره، جنگ زمان رد شد 

 جنگي هایكارخانه شركت مشابه وظايفي با 1(SDPA) كوچک دفاعي هایكارخانه اداره نام به كوچک

 2كرد. ايجاد بازسازی مالي تأمين شركت تحت باراين اما ،تركوچک

 مورد يمختلف یهابرنامه قيطر از را کوچك یهااركوسبك ننوكا هم کوچك یهااركوسبك اداره

 یهافرصت شيافزا یبرا يفدرال یقرارداد یهابرنامه شامل هابرنامه نيا .دهدمي قرار تيحما

 يدسترس شيافزا یبرا وام یهاضمانتنامه و ريخطرپذ یگذارهيسرما یهابرنامه ،کوچك یارهاكوسبك

 هااركوسبك توسعه و یريگلكش به کمك یبرا يآموزش یهابرنامه و هيسرما به کوچك یهااركوسبك

 و خرد یهاوام بجز حالنيا با دارد. زين ميمستق یهاوام ارائه ارياخت کوچك یهااركوسبك اداره .است

 و است نپرداخته ميمستق یهاوام ارائه به 1991 سال از مذكور اداره ،يعيطب حوادث به مربوط یهاوام

 (.Stensrud, 2016:11-2) پردازديم هاوام از يقسمت ضمانت هب عوض در

 بقهط در دتوانمي هك یاركوسبك اندازه ينتربزرگ هكنيا برمبني يخاص اندازه یاستانداردها اداره اين

 ،يمال هایكمک یبرا اندازه یاستانداردها نيا است. ردهك مقرر را رديبگ یجا متوسط و کوچك یهااركوسبك

 عنو به توجه با ارهايمع .شوديم گرفته اركبه کوچك یهااركوسبك اداره یهابرنامه ريسا و يدولت یدهايخر

 .(همان) 3است متفاوت ارمندانك انهيسال تعداد نيانگيم اي بنگاه انهيسال درآمد نيانگيم صنعت،

 هادار در متحده االتيا صادرات به کمك زكمر كوچک، وكارهایكسب صادرات افزايش برای

 اي يک به مجهز متحده االتيا صادرات به کمك زكمر هر است. شده اندازیراه كوچک وكارهایكسب

 گريد و صادرات -واردات کبان تجارت، وزارت ،كوچک هایكاروبكس اداره زكمرا یاحرفه ارمندك چند

 کوچك یهااركوسبك یپذيررقابت به کمك هدفشان يهمگ هك هستند يخصوص و يدولت یهاسازمان

 است. يصادرات کمك جاديا با يجهان بازار در متوسط و

 انواع در متحده االتيا درسرتاسر 4یامنطقه ینوآور یهاخوشه در كوچک وكارهایكسب اداره

 .ندكيم یگذارهيسرما ،يدفاع شرفتهيپ یهاتكنولوژی تا گرفته داتيتول و انرژی از ع،يصنا مختلف

 و خدمات دهندگانارائه آكادميک، نهادهای تخصصي، وليدكنندگانت جغرافيايي تمركز محل هاخوشه

 وكارهایكسب ارزشمند و هدفمند ارتباط هاخوشه هستند. يخاص يصنعت زكتمر با مرتبط یهاسازمان

 مناطق و هابخش از يمتنوع گروه ،یامنطقه ینوآور یهاخوشه .كنندمي فراهم را بزرگ و كوچک

 صنعت یازهاين رفع یبرا خاص طوربه هياول يشيآزما خوشه سه .ندكيم يرسانخدمت را ييايجغراف

                                                 

1. Small Defense Plants Administration 

2. https://www.sba.gov/about-sba/what-we-do/history 

نفر باشد و میانگین سالیانه  1122تا  122هاي تولید صنعتی برحسب نوع صنعت باید بین مثال میانگین كاركنان بنگاه براي .3

 میلیون دالر باشد. 1/31تا  11وساز ساختمان باید بین ها در صنعت ساختفروش بنگاه

4. Regional Innovation Clusters 
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 یاركهم هكشب دادن پرورش قيطر از را کوچك یهااركوسبك هاخوشه همه اند.شده زكمتمر 1يدفاع

 و دارانسهام ،یامنطقه یاقتصاد یهاسازمان ،يدانشگاه قاتيتحق بزرگ، و کوچك یهااركوسبك از

 2.نندكيم تياحم انگذارهيسرما

  كوچك اركوسبك توسعه زكمر .2-3

 در مشتاق نانيارآفرك و کوچك یهاوكاركسب به خدماتي 3(SBDCs) کوچك اركوسبك توسعه زكمرا

 ابترق در يا و نندك محقق را خوداركوسبك یايؤر وسيلهبدين تا دهندمي ارائه متحده االتيا سرتاسر

 و اندشده جاديا 4يالتيا یاقتصاد توسعه یهاسازمان و شرويپ یهاهدانشگا توسط مراكز اين بمانند. يباق

 اركوسبك توسعه زكمرا مشاوران .شونديم يمال تأمين كوچک وكارهایكسب اداره با تكمشار واسطهبه

 نهيهزمك آموزش و گانيرا یهامشاوره از يمتنوع مجموعه موجود، و مشتاق یهااركوسبك یبرا کوچك

 و يصادرات تيحما ،يمال بسته و دهيوام محصول، ديتول ،اركوسبك هایبرنامه توسعه یهاكمک شامل

 a)( 8 برنامه تيحما بازار، قاتيقتح (،يدولت یدهايخر) ديخر و یقرارداد رمترقبه،يغ حوادث ،يواردات

 2ياصل شبكه 23 با کوچك اركوسبك توسعه زكمرا یهاكمک .نندكيم فراهم يبهداشت یهاييراهنما و

 2هستند. دسترس قابل متحده اياالت از مكاني هر در تقريباً رسانيخدمات نقطه 955 از بيش و

 مالی منابع به دسترسی .9-3

 تياهم بر تأكيد با اوباما كردند،مي امتناع هابنگاه به دهيوام از هابانک كه 2551 سال يمال بحران از بعد

 اين بر داد. افزايش را وركمذ یهابنگاه از دولت تيحما ،اآمريك اقتصاد در 7متوسط و كوچک یهابنگاه

 اداره توسط وام ضمانتنامه قالب در دالر ارديليم 23 از شيب 2511مي تا 2559 هيژانو از اساس

 مشاغل قانون همچنين 1شد. اعطا متوسط و کوچك یهابنگاه هزار 113 به كوچک هایوكاركسب

 به دهيوام شيافزا یبرا را 15کوچك یهااركوسبك هيدوام صندوق 9،كوچک هایكاروبكس

 12جامعه یهاکبان و 11جامعه توسعه وام یهاصندوق هيسرما ردنك فراهم قيطر از کوچك یهااركوسبك

                                                 

1. Advanced Defense Technology Clusters 

2. https://www.sba.gov/tools/local-assistance/ric 

3. Small Business Development Centers 

 Economic Developmentاي اقتصادي )هاي توسعههاي محلي، سازمانهر ايالت و تعداد زيادي از دولت .0

Organizationاند. رشد و موفقیتشان ايجاد شدهكارهاي جديد و تأسیس شده، و( دارند كه براي كمك به شروع كسب

خدمات ديگر آنها شامل: مشاوره و آموزش، كمك مالي با وام، ضمانت و اوراق معاف از مالیات، كمك به انتخاب موقعیت 
 كار و ساختمان، كمك آموزش كارمندان و استخدام آنهاست.وكسب

 لتی.كار كوچك ایاومراكز توسعه كسب 7کالج و  8دانشگاه،  08شامل  .1

6. https://www.sba.gov/offices/headquarters/osbdc/resources/11409 

كنند و موجب تحريك رشد اقتصادي و ايجاد صنايع هاي كوچك و متوسط دو شغل از سه شغل در آمريكا را ايجاد ميبنگاه .7

 جديد در آمريكا هستند.

8.  https://obamawhitehouse.archives.gov / the - press - office /16/05/2011/white-house - releases – 

small - business -agenda-growing-americas-small-busine 

9. Small Business Jobs Act 

10. Small Business Lending Fund (SBLF) 

11. Community Development Loan Funds )CDLFs( 

12. Community Banks 
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 دهيوام صندوق قيطر از دالر ارديليم 4 يلك طوربه آمريكا یدارخزانه .است هردك ايجاد ،تأييد مورد

 ژوئن در رد.ك یگذارهيسرما جامعه توسعه وام یهاصندوق و جامعه کبان 332 در کوچك یهااركوسبك

 صندوق برنامه در هك جامعه توسعه وام یهاصندوق از درصد 92 و جامعه یهاکبان همه 2512 سال

 به دهيوام دالر ارديليم 7/11 برنامه نيا قيطر از ،ندكردمي تكمشار کوچك یهااركوسبك دهيوام

 2.(,Stensrud 16:1202-3) 1دادند شيافزا را کچوك یهااركوسبك

 فدرال یقرارداد یهافرصت به راجع را 3يسازمان نيب ژهيو گروه يک اوباما دولت 2515 ليآور در

 فهم یبرا يدولت یهاوزارتخانه به را الزم یهاآموزش گروه نيا رد.ك جاديا کوچك یهااركوسبك یبرا

 ارائه آنها به مبالغ موقع به پرداخت و متوسط و كوچک یهابنگاه به يفدرال یقراردادها یاعطا تياهم

 دالر، ونيليم 155 از شيب 4يسازمان خارج توسعه و قيتحق بودجه با يدولت فدرال یهاسازمان تمام كرد.

 یاهوكاركسب ینوآور يقاتيتحق برنامه به شانتوسعه و قيتحق بودجه از درصد 1/2 صيتخص به ملزم

 شركت کوچك یهاوكاركسب ینوآور يقاتيتحق برنامه در سازمان 11 حاضر رحالد هستند. 2کوچك

 قابليت كه فدرالي توسعه و تحقيق در تعامل برای را كوچک وكارهایكسب برنامه اين .كنندمي

 يقاتيتحق برنامه تحت دالر ارديليم 4/1 مجموعاً 2513 سال در .كندمي تشويق دارند، سازیتجاری

 نيترياصل از يكي مذكور برنامه شد. داده اختصاص کوچك یهابنگاه به کوچك یهاروكاكسب ینوآور

 یهاكانون از يكي و دهدمي قرار هدف مورد را باال ینولوژكت با یهابنگاه آمريكا دولت هك است ييهاراه

 تأمين یراب نهفناورا نانيارآفرك از یاريبس هك است يانكم نياول رايز ،ستآمريكا ینوآور ستميس یزكمر

 یهابنگاه یبرا ميمستق تيحما دالر ارديليم 2 از شيب انهيسال برنامه نيا .نندكيم مراجعه آن به يمال

 2(.,Stensrud 16:1602) ندكيم فراهم باال ینولوژكت با

 7كوچك يهااركوسبك يبرا یدولت قراردادهاي در كوچك وكارهايكسب اداره نقش .4-3

 نشان کوچك یهااركوسبك یبرا را یدرآمد و فروش هایفرصت یباال حجم الفدر دولت یقراردادها

 و کوچك ريمقاد در خدمات و االهاك نوع هر است،يدن یمشتر ينتربزرگ آمريكا دولت رايز ،دهدمي

 ليالدبه دولت .كندمي کوچك یهاوكاركسب یبرا فرصت جاديا به ملزم قانون توسط و خرديم را بزرگ

 :ندكيم آنها خدمات و االهاك ديخر به اقدام زير موارد زجملها يمختلف

                                                 

 دهي بیشتر از سرمايه دريافتي است.سازي سرمايه دريافتي توسط اين مؤسسات مالي، میزان وامهرمخاطر ابه .1

های مجلس تحت عنوان توانید به گزارش مرکز پژوهشوکارهای کوچک میبرای اطالع بیشتر از نحوه حمایت مالی اداره کسب 0.

 ، مراجعه کنید.«وکارهای کوچک و متوسط در آمریکاکسب. تأمین مالی 1های کوچک و متوسط، الگوی تأمین مالی بنگاه»

3. Interagency Taskforce 

4. Extramural R&D 

5. Small Business Innovation Research (SBIR) Programme 
  مريكا از كارآفرينان خود میتوانید به گزارش زير رجوع كنید:آهاي حمايتي دولت براي اطالع از انواع برنامه .1

Reamer, Andrew. Federal Efforts in Support of Entrepreneurship:A Reference Guide (Working 

Draft(, 2017. 

 .است https://www.sba.gov/contractingمنبع این بخش از تحقیق از سایت  .7

https://www.sba.gov/contracting
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 ،شونديمن منجر کوچك یهااركوسبك خروج به بزرگ یهااركوسبك هكنيا از نانياطم یبرا .1

 ،هستند رمتبح آن جاديا در کوچك یهااركوسبك هك ديجد یهادهيا به يدسترس یبرا .2

  ،کوچك یهااركوسبك از تيحما یبرا .3

 .محروم ياجتماع-يقوم یهاگروه به فرصت ارائه .4

 كه شود حاصل نانياطم تا هستند خاطر نيا به فدرال دولت یقراردادها مقررات و نيقوان يلك اهداف

 تيفافش با برابر یباز نيزم در ديبا شنهادهايپ يابيارز شنهادها،يپ درخواست نديفرآ است، عادالنه و آزاد رقابت

 ود.ش گرفته نظر در و لحاظ ديبا است دادن شنهاديپ طيشرا واجد هك یاركوسبك هر نيهمچن .انجام شود املك

 یبرا يفدرال یهاسازمان با کوچك یهااركوسبك اداره اركوسبك توسعه و يدولت قرارداد دفتر

 تيفعال کوچك یهااركوسبك یبرا 1هياول يدولت یقراردادها مبالغ همه از درصد 23 حداقل پرداخت

 کوچك یهااركوسبك یبرا يمشخص يقانون اهداف به يفدرال یهاسازمان هك ندكيم کمك و ندكيم

 مناطق و 3ارافتادهك از سربازان هنهك به متعلق هایاركوسبك 2زنان، تكيمال با یهااركوسبك محروم،

 محروم و جامعه طيشرا واجد افراد به 2اركوسبك توسعه برنامه نيهمچن شوند. نائل 4،يافته توسعه مترك

 تطابق ،يآموزش یهاارگاهك ،يک به يک مشاوره قيطر از شاناركوسبك رشد و توسعه در یاقتصاد

 2رسانند.يم یاري يفن و يتيريمد هایييراهنما ريسا و يفدرال دارانيخر با هافرصت

 را خود مريكاآ دولت (ARAA) مجدد یگذارهيسرما و بهبود قانون طبق شد اشاره كه طورهمان

 .رديگ تعلق متوسط و کوچك یهابنگاه به را فدرال یقراردادها منابع از درصد 23 حداقل تا ردهك تعهدم

 یهااركوسبك به فدرال یقرارداد منابع از درصد 2/32 آن، از بعد سال دو تا 2559 مالي سال ابتدای از

 (.ud:7.Stensr 2016) 7شودمي دالر ارديليم 221 بر بالغ باًيتقر هك است هشد اعطا کوچك

 اساس اين بر .دهدمي نشان را كوچک وكارهایكسب اداره توسط شده پرداخت مبالغ زير جدول

 هابنگاه به كوچک وكارهایكسب اداره طريق از دالر ميليارد 22/1 ميانگين طوربه اخير سال 9 طي در

 وام، به هاپرداختي از درصد 79/12 كه شده پرداخت (هستند متوسط و كوچک یهابنگاه اكثراً كه)

 است. بوده مالي یهاكمک ديگر درصد 71/21 و قرارداد درصد 29/2 نقدی، یهاكمک 92/12

 

                                                 

1. Prime Government Contract 

2. Small Disadvantaged Businesses, Women-owned Small Businesses (WOSB) 

3. Service-disabled Veteran-owned Small Businesses (SDVOSB) 

4. Historically Underutilized Business Zones (HUBZone). 

5. SBA8(a)  

هاي محلي و شخصي و خدمات مشاوره (،TACP ) وکارهای کوچک، مراكز كمك تداركات )خريد( فنيبرای کمک به کسب .1

خواهند محصوالت و خدماتشان را به فدرال، ايالت يا وكارهايي كه ميكند. آنها براي كمك فني به كسبآموزشي فراهم مي

بخشي از برنامه كمك  PTACبدون هزينه يا با هزينه اندك است. PTACخدمات اند. دولت محلي بفروشند، ايجاد شده

 شود.فني است كه توسط سازمان لجستیك وزارت دفاع اداره ميتداركات 

7. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press - office /16/05/2011/white-house-releases-small 

- business -agenda-growing-americas-small-busine 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press


 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

21 

 )درصد( كوچك وكاركسب اداره توسط شده پرداخت مبالغ سهم .22 جدول

 مبلغ كل

 دالر( ميليارد)
قراردادها مالی يهاكمك ديگر نقدي يهاكمك هاوام مالی سال

31/1 21/79 27/7 71/11 14/1 2512

31/1 34/71 12/7 49/13 32/5 2512

39/1 31/15 31/1 72/12 2/1- 2514

29/1 22/22 12/2 31/15 2/11 2513

54/1 2/27 1/11 47/19 23/11 2512

27/1 42/45 42/15 3/14 14/34 2511

42/1 73/32 92/9 42/12 19/37 2515

1/5 11/25 31/13 1/3 72/32 2559

22/5 29/22 12/11 22/12 19/2 2551

22/1 71/21 29/9 92/12 79/12 ميانگين
Source: https://www.usaspending.gov 

 

 آمريکا متحده االتيا در یمخف يگراتوسعه دولت ظهور :آب جريان خالف شنا .22

 سال 35 يط در آمريكا متحده االتيا یهااستيس در یبازار انهيادگرايبن یهادهيا غالب نقش رغميعل

 یبرا يخصوص بخش از يمال و يتيحما یهاتالش یبرا را توانش یريچشمگ طوربه فدرال دولت ر،ياخ

 اين متحده، اياالت یهاسياست حزبيِ منطقِ اما است. داده گسترش ديجد یهاتكنولوژی یسازیتجار

 دولت نيا هكآن جهينت است. داشته نگاه پنهان 1متعارف() اصلي جريان عموميِ مباحث از را هاتالش

 است گذاشته آمريكا متحده االتيا يمل ینوآور ستميس ساختار بر یاعمده اثر 2،يمخف یگراتوسعه

(Block, 2008:169.) 

 عاًيسر نناگها سراسرجهان در متحده االتيا یاقتصاد یرهبر و رشد دهه سه از پس 1975 دهه در

 ههد اواخر در بودند. رقابت درحال آمريكا با بازارها از یاريبس در ژاپن مخصوصاً شده يصنعت یشورهاك

 ريتسخ لياتومب و يكيترونكال یاالهاك در را متحده االتيا یبازار سهم از یاريبس يژاپن یهابنگاه 1975

 یهاتكنولوژی و وتريامپك ،یوتريامپك یهاتراشه در را متحده االتيا یرهبر نيهمچن آنها .ندكردمي

 ارك نيا و كردمي اجرا اقتصاد در يصنعت استيس از ينوع ديبا گانير نيبنابرا .ندكردمي ديتهد نوظهور

 یلوژنوكت با عيصنا آموزش، ،ینوآور تجارت، مانند يكياستراتژ ينواح در دولت مداخله داد. انجام زين را

 االتيا يكينولوژكت و يعلم یرهبر ليتبد استيس نيا هدف شد. زكمتمر یفناور و علم و شرفتهيپ

 صولح یبرا ند.شديم ديتول ديجد يداخل عيصنا توسط هك بود یتجار دوام قابل محصوالت به متحده

 از) فدرال یهاآزمايشگاه مانند هاطرح و عيصنا از یاريبس در یحدود تا و ردك مداخله دولت هدف، نيا

                                                 

1. Mainstream Public Debate 

2. Hidden Developmental State 

https://www.usaspending.gov/
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 صنعت و 2(سماتک غيرانتفاعي كنسرسيوم طريق از) هایهادمهين صنعت 1(،سانان ژنوم پروژه قيطر

 ريسا رد.ك يمال تأمين و یگذارهيسرما 3(شرفتهيپ يقاتيتحق یهاپروژه سازمان قيطر از) وتريامپك

 هك) 1912 سال در 4کوچك یهااركوسبك ینوآور تحقيقات برنامه اندازیراه شامل يصنعت یهااستيس

 2واكسمن-هاچ قانون 2(،ندكيم محافظت يخارج رقابت از را متحده التيا شرفتهيپ ینولوژكت با عيصنا

 مرتبط علوم یبرا يمل زكمر جاديا و رد(ك کمك يعموم یداروساز صنعت جاديا به هك) 1914 سال در

 نيا شد.مي (شودمي گرفتهكاربه یديتول بخش در ینولوژكت توسعه یبرا فدرال منابع هك) 7ديتول با

 است شده داده ادامه امروز به تا زين یبعد جمهوریساؤر توسط ياپيپ طوربه و شيوبمك یاستراتژ

(Stensrud, 2016:3). 

 1ری(كامپيوت هایگرافيک برنامه) پداسكچ مانند آمريكا فناوری به مربوط رسمي هایبرنامه ديگر

 رايانش برنامه ،1972-1927 یهاسال در ده(ش ايجاد اينترنت اولين) 9آرپانت ،1923-1921 یهاسال در

 یهاسال در داد( ارتقا را 11مصنوعي هوش و موازی رايانش برنامه ایگسترده طوربه كه) 15استراتژيک

 یرو را بيشتری ترانزيستورهای كردن كوچک تكنولوژی كه) 12پيشرفته ليتوگرافي برنامه ،1913-1992

 سازمان) 13دفاعي پيشرفته تحقيقاتي هایپروژه سازمان توسط تاكنون، 1911 سال از برد( پيش به تراشه

 فناوری) 12باال بسيار سرعت با يكپارچه مدار برنامه اند.شده مديريت 14(پنتاگون مركزی توسعه و تحقيق

 هایتكنولوژی از كه) 12ابتكاری تخت نمايشگر صفحه ،1191-1915 سال از ديجيتالي( سيگنال پردازش

 شد.مي اداره 17دفاع وزارت توسط 1991-1994 سال از كرد( حمايت تخت صفحه يالكترونيك نمايشگر

 رعتس با نوری فيبر شبكه و ابركامپيوتر پژوهش مالي تأمين) 11باال ييآكار با محاسبات و ارتباطات ابتكار

 نامهبر است. ديگر فدرالي سازمان يازده همراه به دارپا عمل ابتكار محصول تاكنون، 1992 سال از باال(

                                                 

1. Human Genome Project 

2. SEMATECH: Semiconductor Manufacturing Technology 

3. Advanced Research Projects Agency (ARPA) 

4. The Small Business Innovation Research (SBIR) 

آمیز، گذاري مخاطرههاي سرمايهوكارهاي كوچك اياالت متحده بسیار زودتر از شركتآوري كسببرنامه تحقیقات نو .1

( را Intel( و اينتل )Compaqهای كامپك )كند: اين برنامه شرکتهای نوپا را در مراحل اولیه خود تأمین مالي ميشرکت

 زماني كه استارت آپ بودند، تأمین مالي كرد. 

6. Hatch-waxman 

7. The National Centre for Manufacturing Sciences 

8. Sketch pad, Pioneered Interactive Computer Graphics 

9. Arpanet 

10. The Strategic Computing Program (SCP) 

11. Parallel Computing and Artificial Intelligence 

12. Advanced Lithography Program (ALP) 

13. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA or ARPA( 

14. Pentagon's Central R&D Organization 

15. Very High Speed Integrated Circuit Program (VHSIC) 

16. National Flat Panel Display Initiative (NPDI) 

17. Department of Defense (DoD) 

18. High Performance Computing and Communications Initiative (HPCC) 
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 همؤسس توسط تاكنون 1995 سال از 1پيشرفته( هایفناوری سازیتجاری ترويج) پيشرفته تكنولوژی

 .(,Fong 2000:153-5) شودمي مديريت 2بازرگاني وزارت فناوری و استانداردها ملي

 خطرپذير گذارسرمايه يك همانند دولت .2-22

 متحدهاياالت فدرال هایسازمان از بسياری 4،ولي نسيليكو3خطرپذيرِ گذارانسرمايه موفقيت از الهام با

 آنها خصوصي، هایصندوق مشابه اند.كرده ايجاد را خودشان عمومي خطرپذير گذاریسرمايه هایبرنامه

 برخالف اما كنند.مي ايجاد متوسط و كوچک فناوری هایبنگاه در اغلب سهامي هایگذاریسرمايه نيز

 توسعه، برای هاصندوق اين از دولتي هایسازمان است، درآمد كسب نهدفشا كه خصوصي هایصندوق

 .كنندمي استفاده نيازهايشان برای تجاری مناسب هایفناوری دادن شكل و تطبيق

 سال در It-Q-In نام به 2آمريكا مركزی اطالعات سازمان توسط فدرالي سطح در خطرپذير صندوق اولين

 تجاری هایفناوری توسعه در گذاریسرمايه دالر، ميليون 21 اوليه جهبود با صندوق هدف شد. تأسيس 1999

 يا هداد مطابقت آمريكا مركزی اطالعات سازمان ضروری نيازهای برای تواندمي و دارد بازاری پتانسيل كه بود

 توسعه االب ریفناو با متوسطِ و كوچک هایبنگاه توسط ایفزاينده طوربه هافناوری از نوع اين شود. كارگرفتهبه

 سرعت به كه هاييفناوری چنين به خود انساني نيروهای اختصاص از بزرگ دفاعي پيمانكاران زيرا يافتند.مي

 وسعهت متوسط و كوچک هایبنگاه توسط كه هاييفناوری سيا سازمان كردند.مي امتناع هستند، تغيير درحال

 روزبه هافناوری كه شدمي باعث امر اين كه آورد دستهب توانستمي طوالني خيرأت با اغلب را شدندمي داده

 به تواندب سيا آنكه برای بنابراين نداشتند. تطابق سيا خاص عملياتي نيازهای با غالباً محصوالت و نباشند

 سازمان يک و خطرپذير بنگاه يک از تركيبي به In-Q-Tel باشد، داشته دسترسي ترسريع نوآورانه هایفناوری

 هایگذاریسرمايه ايجاد واسطههب هافناوری توسعه از In-Q-Tel طرف يک از شد. تبديل دولتي تتداركا

 نگذاراسرمايه ساير با مشاركت و سازماني راهنمايي و استراتژيک مشاوره ارائه كوچک، هایبنگاه در سهامي

 عمل دولتي آزمايشگاه يا دولتي تداركات سازمان يک مانند In-Q-Tel ديگر ازسوی و كرد حمايت خطرپذير

 از استفاده پيشنهاد شركايش از برخي به و بستمي قرارداد هافناوری توسعه برای هاشركت با كه كرد

 35 در ايالتي خطرپذير گذاریسرمايه برنامه 32 ،2513 سال در داد.مي محصول توسعه برای را هايشآزمايشگاه

 كردندمي مشاركت اوباما دولت كوچک وكارهایكسب اداره ليما حمايت برنامه با كهوجود داشتند  ايالت

(Stensrud, 2016:7-8.) 

                                                 

1. Advanced Technology Program (ATP) 

2. Department of Commerce's National Institute of Standards And Technology 

3. Venture Capital 

4. Silicon ValleY 

5. Central Intelligence Agency (CIA) 
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 متحده االتيا در نيارآفرك دولت و اجتماعی گذاريسرمايه .2-22

 ند.هست آمريكا اقتصاد تيموفق از ديتقل دنبالبه شورهاك توسعه( درحال جهانِ ازجمله) جهان سراسر در

 در هآنچ مانند ،نندكيم جلوه محوردولت اي يسنت یهاسازوكار نظربه آنچه یجا به ارك نيا انجام در آنها

 توجه بازارمحور یهامكانيسم قدرت بر دارد، وجود يشرق یاروپا و سابق یشورو ريجماه اتحاد یشورهاك

 ل،يش ازگ يحت و یفناور ستيز تا گرفته نترنتيا از ست.ين دينمايم هك آنچه متحده االتيا اما .نندكيم

 يمجان یسوار دادن با و ینوآور چرخه از مرحله نيترنامطمئن در یگذارهيسرما با متحده االتيا دولت

 بخواهد ايدن هيبق اگر است. محورینوآور رشد ياصل رانشيپ رشان،يمس ادامه ليتسهبرای  هااركوسبك به

 یارك هن داد، انجام عمل در آمريكا هك ببندد اركبه را یابرنامه ديبا نند،ك ديتقل را متحده االتيا مدل هك

 (.Mazzucato, 2015:21) نهيمك نه و نهيشيب دولت يعني است داده انجام ديگويم انيب در هك

 هدر مانند كشورها اين داخل مناطق در و) هستند نوآوری مديون را خود رشد كه كشورهايي در

 ،كندمي ايفا تاريخي نقشي ثروت خلق فرآيند هكنندتنظيم يا كنندهاداره عنوانبه فقط نه دولت سيليكون(

 و توان وكارهاكسب كه ريسكي قبول به دولت تمايلدليل به هست.نيز  فرآيند اين كليدی بازيگری بلكه

 هایوزهح در تنها نه مسئله اين آيد.مي حساب به نيز بازيگر ترينشجاع اغلب ندارند، را آن پذيرش تمايل

 لكهب دارد، صحت پايه( تحقيقات مالي تأمين مانند) نامندمي عمومي كاالی را آن اقتصاددانان كه محدودی

 یهاركتش مالي تأمين و سازیتجاری كاربردی، تحقيقات تا گرفته پايه تحقيقات از نوآوری زنجيره كل در

 كامالً یهابخش و بازارها و شده دگرگوني ايجاد موجب هاييگذاریسرمايه چنين است. صادق نيز نوپا

 در تدول ديگر عبارتبه .كندمي خلق را پاك انرژی و فناوریزيست و نانوفناوری اينترنت، مانند جديدی

 .(24 :همان) نيست آن «كنندهاصالح» فقط و داشته كليدی نقش بازارها دهيشكل و خلق

 و ردهك ريتدب را کسير یفضا هكبل ،ندكيم ييزداکسير يخصوص بخش از تنها نه نيارآفرك دولت

 لتدو يوقت واقع در رسند. سامان به ارهاك تا پردازديم تيفعال به آن در اثربخش و مقتدرانه صورتبه

 واهدخ خم سر يخصوص بخش منافع مقابل در و شده رياس اديز احتمال به باشد، نداشته نفس به اعتماد

 یمقلد به ،باشد يواقع یانهيگز هكنيا یجا با ،باشد نگرفته عهدهبه یگرتيهدا نقش دولت هك يوقت رد.ك

 و یدنك خاطرهب دولت به معمول هایانتقاد از يكي .شوديم ليتبد يخصوص بخش یرفتارها از بدبخت

 رفتهگ برعهده را يتيريمد نقش صرفاً دولت آنها در هك است ييشورهاك در اديز احتمال به ،ساالریديوان

 لدليبه هك است مطرح ييشورهاك در برندگان انتخاب لكمش هك تاس يتصادف ايآ (43: همان) است

 ،باهاشت محض به دولت سرزنش يا تغيير مسير در مقتدرانه تصميمات اخذ به دولت توان عدم از ترس

 .(44 :همان) ؟شودنمي گرفته نظر در دولت یبرا نانهيارآفرك یاندازچشم

 آن بر شدن سوار برابر در موج خلق سالمت: ملی همؤسس .9-22

 دشومي شامل را اقدامات از ایگسترده دامنه بيوتكنولوژی صنعت در مريكاآ دولت مشاركت و حمايت
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 از يشب و هستند وابسته آنها به داروسازی هایشركت كه است يعظيم بنيانيدانش آن آشكارترين كه

 اتؤسسم ،امر اين دارطليعه است. دولتي گذاریسرمايه نتيجه باشد، وكاركسب گذاریسرمايه حاصل آنكه

 نايعص تموفقي كه علمي دستاوردهای از بسياری در كه هستند دولتي هایبرنامه ديگر و سالمت ملي

 مجموع در بهداشت ملي اتمؤسس 2554 سال تا 1971 سال از اند.كرده گذاریسرمايه آنهاست، بر مبتني

 مالي تأمين مقابل در اما ،اندكرده هزينه طبيعي علوم در حقيقاتت زمينه در دالر ميليارد 322

 رفص هزينه است. داشته نوسان بسيار سرمايه بازار و خطرپذير گذاریسرمايه ريقط از گذاریسرمايه

 است بوده دالر ميليارد 141 با برابر 2512-1932 هایسال بين در بهداشت ملي اتمؤسس توسط شده

 كمک هزار 25 به نزديک شامل كه سيستمي طريق از سالمت ملي همؤسس (.2512 سال دالر )براساس

 نهادهای رديگ و پزشكي مدرسه دانشگاه، هزار 3 از بيش و محقق هزار 322 از بيش از است، رقابتي هزينه

 دهدربرگيرن پژوهشي هایهزينه كمک اين كند.مي حمايت جهان سراسر و مريكاآ ايالت هر در تحقيقاتي

 در نفر هزار 2 مستقيم استخدام صرف بودجه بقيه درصد 15 و است مذكور همؤسس ودجهب از درصد 15

 در همچنين دولتي حمايت ،«دانش خلق هایبرنامه» اين از فراتر شود.مي همؤسس اين هایآزمايشگاه

 .(97-1: همان) شودمي ديده مريكاآ در مهمي منفرد بيودارويي محصول هر

 زمينه در فعال كوچک هایشركت برای را امر اين 1913 سال وبمص 1ناياب داروهای قانون

 املش قانون اين كنند. طلب بازار اين در را بااليي نسبتاً سودهای كه كرد امكانپذير بيوتكنولوژی

 قوقح داروها، سريع تأييد توسعه، و تحقيق و كلينيكي هایيارانه اعطای مشخص، مالياتي هایمشوق

 قانون بود. 2نادر شرايط در درمان برای يافتهتوسعه محصوالت برای قوی ارهایباز و فكری مالكيت

 3ژنتک و آمگن بيوژن، گنزيم، مانند اصلي بيودارويي هایبنگاه شدن تبديل در مهمي نقش نادر داروهای

 ندمان جهان داروسازی هایبنگاه ينتربزرگ از برخي همچنين كرد. تبديل امرزوی مهم هایبنگاه به

 داروی عنوانبه محصولشان انتخاب خواهان و... 4فايزر و كالينگالكسواسميت جانسون، و جانسون روشه،

 پيشرو گاهبن 2 درآمد از درصد 21 و بيودارو صنعت در توليد كل درآمد از درصد 29 زيرا ،هستند ناياب

 .(157-1 :همان) است ناياب داروهای فروش از حاصل بيودارو، توليد تخصصي و

 سياست وسيلهبه بلكه نكرد، ظهور باال به پايين از خود به خود بنياندانش اقتصاد گفت توانمي بنابراين

 تقويت برای دولت دخالت از اينكه با صنعتي و دولتي رهبران يافت. گسترش پايين به باال از مخفيانه صنعتي

 بايد دولت هك كردندمي استدالل رياكارانه اینهگوبه حال عين در كردند،مي دفاع بيوتكنولوژی صنعت توسعه

 .(Vallas, Kleinman and Biscotti, 2009: 66) «بكند را كارش آزاد بازار دهد اجازه»

 

                                                 

1. Orphan Drug Act (ODA) 

 ثیر قرار داده است.أنفر را تحت ت هزار 022شود كه كمتر از ادر به بیماري گفته ميبیماري ن .0

3. Genzyme, Biogen, Amgen and Genentech 

4. Roche, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline and Pfizer 
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  2222-2398 هايسال در سالمت ملی اتمؤسس بودجه .29 نمودار

(2512 سال دالر حسب بر ،دالر )ميليارد  

 
 .يكامرآ سالمت اتمؤسس بودجه دفتر :مأخذ

 

  دارپا() آمريکا دولت یدفاع شرفتهيپ یقاتيتحق يهاپروژه سازمان .4-22

 يکنولوژكت یهاتوسعه و يمال تأمين بر كيمت شدتبه هك دوم يجهان جنگ در یروزيپ از پس

 نوار و 1942 سال گزارش یهاهيتوص تا كوشيد سرعت به فدرال دولت بود، يدولت شده يسازمانده

 یاربردك و یاديبن يعلم قاتيتحق از يعموم بخش تيحما تداوم خواهان هك رديگاركبه را 1بوش

 .(Mazzucato, 2015:101) بود

 تيامن یهایارگزارك ريسا با يکنزد یاركهم به پنتاگون دوم، يجهان جنگ از پس یهاسال در

 دولت بودجه تيجهن در پرداخت. 3ناسا() ييفضا و ييهوا يمل آژانس و 2ياتم یانرژ ونيسيمك مانند يمل

 جت، یماهايهواپ وتر،يامپك مانند ييهاتكنولوژی توسعه در كليدی نقش هایارگزارك نيب یهایاركهم و

 .(,Block 2008:176-5) كرد بازی ینولوژكوتيب و زرهايل 4،غيرنظامي() سازنده ياتم یانرژ

                                                 

1. Vannevar Bush :وسعه و تحقیقات علمي مهندس و سیاستمدار آمریکایی كه در جريان جنگ جهاني دوم رئیس دفتر ت

(OSRDبود كه تقريباً تمام هزينه تحقیقات و توسعه ) صورت گرفتاز طريق آن  نظامي. 

2. Atomic Energy Commission 

3. National Aeronautics and Space Agency (NASA) 

4. Civilian Nuclear Energy 
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 انذارگاستيس انيم در ميعظ وحشت موجب 1927 سال در یشورو توسط 1يکاسپوتن پروژه آغاز

 ميمستق جهينت 1921 سال در دارپا خلق شوند. بازنده يکنولوژكت نبرد در هكنيا از ترس شد، ييآمريكا

 یبرا دهش صرف یدالرها تمام كنندهنترلك گانهي آمريكا ارتش دارپا، لكيتش از شيپ بود. مسئله نيا

 و قيتحق یبرا شده صرف ينظام یهانهيهز از يبخش دارپا لكيتش از پس بود. ينظام توسعه و قيتحق

 و گرفتيم دربر را یترگسترده یهاافق هك یامر افت.ي اختصاص 2يآب آسمان تفكر یهادهيا به توسعه

 قات،يتحق صرف يمال تأمين از رفتن فرا با نشود. منجر جهينت به سال 25 يال 15 يزمان افق در بود نكمم

 کمك ،قيتحق هياول مراحل از تيحما با نوپا یهاتكشر جاديا وتر،يپامك علوم یهادهكدانش لكيتش دارپا

 نيمچنه و وتريامپك - انسان ميمستق ارتباط درباره قاتيتحق از تيحما و هایهادمهين مورد در قيتحق به

 وسعهت در يميعظ سهم ييهایاستراتژ نيچن داد. قرار يمال تيحما مورد را نترنتيا هياول مراحل تيريمد

 در آن از پس هك ييهاتكنولوژی از یاريبس و داشت 1975 و 1925 یاهدهه خالل در وتريامپك عتصن

 توسعه ارپاد توسط قاتيتحق يمال تأمين واسطه به گرفت قرار استفاده مورد يشخص یوترهايامپك يطراح

 .(Mazzucato, 2015:102) افتي

 ،ندكردمي تكمشار يگوناگون اقدامات لهيسوبه يکنولوژكت و اركوسبك یرارگزاك در دارپا مقامات

 آپارتاست یهابنگاه ارتباط د،يجد بنگاه اندازیراه به عالقمند نانيارآفرك با يدانشگاه محققان ارتباط

 عقادان در یاركهم اي ینولوژكت سازییتجار یبرا بزرگ یهاتكشر يافتن ر،يخطرپذ انگذارهيسرما با

 .(153 :همان) است اقدامات نيا ازجمله سازییتجار یهانديفرآ از تيحما یبرا يدولت قرارداد

 يک يطراح با مرتبط یهانهيهز 1975 دهه خالل در یوتريامپك یهاپيچ ساخت حوزه در دارپا

 یايفرنيالك دانشگاه با مرتبط شگاهيآزما يک يمال تأمين قيطر از را ارك نيا و گرفت برعهده را ياصل نمونه

 1972 سال در را آنها نياول اپل و آمد ديپد دوران نيا خالل در يشخص یوترهايامپك داد. انجام يجنوب

 گسترده شدر در دارپا نقش و افتي رونق يولونيكليس در وتريامپك صنعت داديرو نيا متعاقب رد.ك يمعرف

 يولنويكليس نندكيم ادعا هك يسانك توسط امر نيا اما ،گرفت قرار توجه مورد يشخص یوترهايامپك

 .(154 :همان) است شده سپرده يفراموش به است، یدارهيسرما آزاد بازار از يمثال

 ساده قشن از فراتر اريبس دارپا() آمريكا يدفاع شرفتهيپ يقاتيتحق یهاپروژه آژانس مدل در دولت نقش

 درباره خاص، یهاجهت و هاحوزه در منابع یگذارهدف از عبارت نقش آن است. هيپا علوم يمال تأمين

 هكنندتكمشار يخصوص و يعموم یهایارگزارك انيم تعامالت یبرقرارا فرصت، ديجد یهاپنجره ردنكباز

 است. یسازیتجار ليتسه نيهمچن و يخصوص و يعموم ريخطرپذ انگذارهيسرما شامل ینولوژكت توسعه در

 در تنها( هالبت نه) ژهيو طوربه شود، فمختل یهابخش در آمريكا ینولوژكت یبرتر سبب تا شد تأسيس دارپا

                                                 

1. Sputnik 

2. Blue-sky 
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 از شيب یابودجه دارپا بودند. محور هدف شدتبه و شهيهم هك بودند ييهاتكنولوژی با مرتبط هك ييهابخش

 معدود یسارؤ برابر در پذيرانعطاف عمل قدرت یدارا و داشت اداره 245 و سال در دالر ارديليم سه

 .(151-155 :همان) بود ارتباط در آن با دولت از استقالل ودوج با نيهمچن و بود اشيباالدست

 2فونيآ ساخت در دولت ارکآش دست موردي: مطالعه .2-22

 نشد شكوفا هنتيج در و دولت دست برچيدن آميزموفقيت نتيجه از مصداقي عنوانبه اغلب آيفون

 كه يياهويژگي توسعه مومي،ع تصور برخالف كه است يدرحال اين .شودمي شناسانده نخبه، كارآفرينان

 است. گرفته صورت آن مالي منابع يا و دولت توسط ،شده هوشمند تلفن يک آنها ثمره به آيفون

 يكينتروكال عيصنا و يتاليجيد انقالبانتهای يب نظربه یمرزها مودنيپ به كه درحالي اپل تكشر

 و تيمحبوب است. جهان يكيترونكلا محصوالت نيترمحبوب يمعرف مقدم خط در ،دهدمي ادامه يمصرف

 را يارتباطات و يليموبا یهایفناور در يرقابت اندازچشم 4پاديآ و 3فونيآ 2،پديآ مثل اپل محصوالت تيموفق

 ارديليم 22 سود وردكر جاديا با تكشر يمصرف يكيترونكال محصوالت دهه يک از مترك در اند.داده رييتغ

 خانواده اند.ردهك کمك جهان در هاتكشر نيترباارزش انيم در تكشر گاهيجا حفظ به 2511 سال در یدالر

 یبرا هك آنچه اما ،آورده ارمغان به تكشر یبرا را يبزرگ تيموفق ديجد (IOS) اواسآی محصوالت

 نوآورانه محصوالت در هك ینولوژكت اصلي هسته هك است نيا مانديم يباق ناشناخته نسبتاً نندگانكمصرف

 كه درحالي است. ینوآور از مريكاآ دولت تيحما هادهه جينتا واقع در است، شده استفاده لاپ ديجد و

 ونند،يمد اشيعال ميت و 2جابز استيو نبوغ به را نقصشان و بيعيب يپارچگيك و بايز يطراح اپل، محصوالت

 غفلت مورد رراًكم پاد،يآ و فونيآ د،پيآ در 2 شده جاديا ینولوژكت نيترشرفتهيپ اي نيتردهيچيپ همه باًيتقر اما

 واقع در .شونديم گرفته دهيناد ينظام و يدولت يمال تيحما و يقاتيتحق یهاتالش تيموفق و شونديم واقع

 صفحات (،GPS) اسيپيج نترنت،يا ليقب از دولت عيوس ياجتماع یهایگذارهيسرما انجام عدم صورت در

 ديدج یهایبازاسباب خلق به تينها در جابز وياست نبوغ یهايژگيو يتمام گر،يد یهاتكنولوژی و يلمس

  نبود. فونيآ و پديآ مانند یارانهكمبت محصوالت از یخبر و ديگرديم منجر

 نشيبازچ در نبوغش هكبل است، نبوده ديجد یابزارها و هاتكنولوژی ابداع بر ناظر اساساً اپل نبوغ

 قيتحق مخارج سهم بودن نييپا ياصل عامل مسئله نيا است. ديجد همبدعان یهاچارچوب قالب در آنها

 است. خود یرقبا با سهيمقا در اپل، تكشر فروش به نسبت توسعه و

 

                                                 

 دایش آیفون( کتاب دولت کارآفرین، نوشته خانم ماریانا مازوکاتو است.منبع این بخش فصل پنجم )نحوه پی .1

2. Ipad 

3. Iphone 

4. Ipod 

5. Steve Jobs 

1. state-of-the-artترين مرحله تكنولوژيترين يا پیشرفته: اخرين و پیچیده. 
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 ساله( 2 ميانگين) فروش به توسعه و تحقيق مخارج نسبت .24 نمودار

 
Source: Retrieved from Schmidt’s Article (2222) ‘You Cannot Buy Innovation. 

 

 :شونديم مربوط ريز موارد به عمدتاً اپل تكشر یهاتيقابل

 اد،يز ليپتانس با نوظهورِ یهاتكنولوژی شناخت در ييتوانا  

 تيموفق با را شده شناخته نوظهور یهاتكنولوژی هك يمهندس دهيچيپ یهامهارت یريگاركبه 

 ،نندكيم بكيتر

 یراب يطراح هدف با ديتول توسعه هكنيا ربمبني روشن صورتبه تكشر هدف و اندازچشم حفظ 

 رد.يگيم قرار تيواول و تأكيد مورد يينها اربرك تيرضا

 و يکونتركال صنعت در يجهان قدرت زكمر به تا اندساخته قادر را اپل هك هستند ييهاييتوانا نهايا

  شود. ليتبد وتريامپك

 یهاتيحما اپل اندازد،يب راه به اواسآی مپلتفرو تحت را خود محصوالت اپل هكنيا از قبل يمدت يط در

 :شونديم یبندميتقس اصلي هيناح سه در هك ردك افتيدر را يميعظ ميرمستقيغ اي و ميمستق يدولت

 .رشد و 1جاديا ييابتدا مراحل يط در سهام ميمستق یگذارهيسرما .1

                                                 

1. Venture Creation 
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 ،ينظام یروهاين یهانوآوری دولت، بزرگ يقاتيتحق یهابرنامه از هك ييهاتكنولوژی به يابيدست .2

 لفدرا يمال منابع توسط يهمگ هك شدند منتج يعموم يقاتيتحق ینهادها اي يعموم ديخر یقراردادها

 اند.شده يبانيپشت يدولت اي

 را لاپ مانند آمريكا متحده االتيا یهاتكشر هك یتجار اي یفناور ،ياتيمال یهااستيس تدوين .3

 اي و يمل یهاچالش هك يزمان مدت در را شاننوآورانه یهاتالش تا داد اجازه آنها بهكند كه مي تيحما

 نگرفت یبرا رقابت در آنها شوند باعث اي شونديم ييآمريكا یهاتكشر ماندن شرويپ از مانع يجهان

 ند.ك حفاظت را فتنديب عقب يجهان یبازارها

 یديلك یهاتكنولوژی گرفت، لكش 1اپل يخصش یوترهايامپك فروش یبرا 1972 سال در اپل هك يهنگام

 1975 تا 1925 دهه يط در وتريامپك صنعت در هك شدند ساخته يعموم یهایگذارهيسرما قيطر از محصول

 رد يخصوص -يعموم مختلف یهایاركهم در هك بود يقاتيتحق جهينت مهم، یهاشرفتيپ نيا شدند. جاديا

 7شد. انجام 2لديفرچا و 2يلكشا 4،كپار سكرايز 3بل، 2،ياندتيتیا 1دارپا، ازجمله يدولت یهاآزمايشگاه

 در اطالعات نيا يدهیجا و اطالعات از يعيوس حجم پردازش یبرا هك هاپيروچيكم مثال برای

 كه طوریبه هستند. آمريكا متحده االتيا ينظام و ييفضا یهابرنامه ونيمد اند،رفته اركبه فونيآ حافظه

 آنها براساس را خود هياول پردزاش یواحدها مدارها، نيا انيمشتر تنها عنوانبه ناسا، و ييهوا یروين

 .ساخت فراهم هازپردازندهير ینوپا صنعت توسعه یبرا را ازين مورد وجوه آنها يدفاع یقراردادها و ساخته

 دفاع زارتو دارپا() هشرفتيپ يقاتيتحق یهاپروژه سازمان توسط نترنتيا یهاتكنولوژی یربنايز نيهمچن

 یهادهه در (GPS) يجهان يابيتيموقع سامانه شد. يمال تأمين و توسعه 1975 و 1925 یهادهه در

 هنوز و افتي توسعه و شد جاديا دفاع وزارت ناواستار ينظام یاماهواره برنامه قيطر از 1995 و 1915

 1دلور دانشگاه محقق دو توسط يلمس چند شينما صفحه .شودمي تيحما يعموم منابع قيطر از هم

 ياطالعات آژانس و علم يمل اديبن يدولت يمال هایكمک تيحما مورد دانشگاه نيا هك گرفت صورت

 استفاده با زني گوگل شركت ينترنتيا جستجوگر تميالگور كه است توجه قابل داشت. قرار ا(يس) یزكمر

 یمجاز يشخص اريدست يعني فونيآ ژهيو تيقابل نيهمچن رد.ك دايپ توسعه علم، اديبن يمال تأمين از

 افت.ي توسعه دفاع وزارت دارپا() شرفتهيپ يقاتيتحق یهاپروژه سازمان توسط (یريس)

                                                 

1. DARPA 

2. AT&T 

3. Bell Labs 

4. Xerox PARC 

5. Shockley 

6. Fairchild 
دنبال حمايت دهي و توسعه اپل، بههايشان براي شكلدر واقع از همان آغاز، مؤسسان اپل یعنی جابز و وزنیاك در تالش .7

توان ارزش هنگفتي را از منابع مالي خصوصي و عمومي مختلفي بودند. هر يك از آنها در ذهنشان باور داشتند كه مي

 های پیشینِی دولت هستند.دتاً حاصل تالشدست آورد که عمهایی بهفناوری

8. Delaware 
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 از نيز قدین حمايت كند، منقلب را كامپيوتر صنعت تا كرد كمک اپل به كه هاييتكنولوژی برعالوه

 هعرض از قبل كرد. دريافت كامپيوتر صنعت در وكارشكسب رويايي هایايده سازیپياده برای دولت

 مرحله سهامي گذاریسرمايه عنوانبه دالر هزار 255 مجموعاً اپل ،1915 سال در شركت اوليه عمومي

 ايلينويز ایقاره خطرپذير شركت كرد. دريافت 1(CIVC) ايلينويز ایقاره خطرپذير شركت از ابتدايي

 برای 3(SBA) كوچک وكاركسب اداره از كه 2(SBIC) ستا كوچكي وكاركسب گذاریسرمايه شركت

 4است. كرده دريافت مجوز كوچک وكارهایكسب در گذاریسرمايه

 ات است كرده فايا اپل رينظ ييهاتكشر یمعنو تكيمال از تيحما در يمهم نقش مريكاآ دولت

 تدول بمانند. يباق منيا موضوعه یتجار حقوق ريسا حمالت مقابل در هاتكنولوژی نيا ابدي نانياطم

 صرفم یبازارها به آنها يدسترس از تا است شده عمل وارد اپل رينظ ييهاتكشر نفعبه فعاالنه نيهمچن

 لكمش با ژاپن بازار به ورود یبرا اپل ،1915 دهه در مثال برای ند.ك دايپ حاصل نانياطم يالمللنيب

 نيا ازارب یدرها ژاپن، دولت با رهكمذا با تا دارد فهيظو دولت هك استدالل نيا با اپل نيبنابرا شد. روبرو

 ن،يا وجود با رد.ك کمك درخواست متحده االتيا دولت از د،يبگشا ييآمريكا محصوالت یبرا را شورك

 تيحما اپل رينظ ييهاتكشر از دولت گرفت، لكش متحده االتيا در محض رقابت نيا بحث هك يزمان

 تند.هس تيرعا درحال ايدن سراسر در درستي به یمعنو تكيمال نيقوان هك كند حاصل نانياطم تا نمود

 فراهم تكشر یبرا را یاارانهي درواقع و داشته ادامه همچنان فدرال و يمحل مقامات دوجانبه تيحما نيا

 باشد. ديجد یهانوآوری يپ در همچنان تا آوردمي

 مجموع در اپل، رينظ ييآمريكا یاهتكشر 2551 سال در ،یدارخزانه اداره كمدار براساس

 و يقاتيتحق مخارج به صيتخص جهت ياتيمال اعتبار دالر ارديليم 3/1 بر بالغ يرقم درخواست

 412 بر بالغ يرقم مجموع در امروز به تا 1992 سال از اپل شواهد، طبق اند.نموده خود یهاشيآزما

  است. كرده درخواست شورك نيا دولت از را مختلف توسعه و قيتحق ياتيمال اعتبار دالر ونيليم

 

                                                 

1. Continental Illinois Venture Corp 

2. Small Business Investment Company 

3. Small Business Administration 

گذاران يهوكار و سرمادر میان اولین فرشتگان كسب« سیلیكون ولي»هاي گذاران خطرپذير و اسطورهپیشگامان سرمايه .0

 گذاري كردند.سهامي بودند كه روي ايده آنها سرمايه
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 هاي اصلی مورد استفاده اپل. منشأ ايجاد تکنولوژي22 نمودار

 
Source: Mazzucato (2013), p. 109, Fig. 13. 
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 گيرينتيجه و بنديجمع

 اين زا يک هر كه طوریبه است خورده گره مالي یهابحران و هاجنگ با متحده اياالت اقتصادی تاريخ

 ار ارآث اين است. بوده اثرگذار اشداخلي توليدات از آمريكا متحده اياالت دولت حمايت نحوه بر تحوالت

 وكارهابكس به )اعتبار( پول ايتهد صنايع، توليدات مقياس گسترش و دنوزا صنايع از حمايت در توانمي

 اقتصاد در دولت اجتماعي هایگذاریسرمايه و دولتي قراردادهای طريق از هابنگاه برای بازار خلق و

 نایمع به نبايد را وربهره بالفعل( يا )بالقوه هایشركت از دولت هدفمند هایحمايت اين البته دانست.

 را ازارب نامرئي دست انحصاری نقش افسانه اما ،كرد قلمداد هاشركت و توليدات هميشگي بودن دولتي

  كرد. باور نبايد نيز

 نوزاد ايعصن از حمايتـ 

 الكساندر پيشنهادهای عمالً كنگره كه شد باعث 1112 سال در بريتانيا با جنگ يعني آمريكا جنگ اولين

 الس از واقع در كند. سازیپياده را نوزاد صنايع از حمايت برمبني خود، سابق داریخزانه وزير هميلتون

 رفهتع نرخ افزايش مثال برای) هاتعرفه از انههوشمند استفاده با متحده اياالت ،1945 دهه اوايل تا 1112

 و دارند داخلي مشابه كه يخارج یرقبا ترارزان محصوالت مقابل در باال يافك اندازه به يسطوح در

 تاريخ طول در كشورها حمايتگرترين از يكي نوزاد( عيصنا یهانهاده یبرا گمركي عوارض ردنكمعاف

 یريمگچش طوربه عيصنا از یاريبس در زكتمر زانيم ستم،يب قرن در بزرگ یهاتكشر ظهور با است. بوده

 نچهآ از اجتناب یبرا را هابنگاه نيب یاركهم ،یزكتمر نيچن افت.ي شيافزا اقتصادها از یاديز تعداد در

 هب قادر را آنها نيهمچن و ساخت توانمند ،دانندمي رحمانهيب و نامطلوب رقابت و ردنك ثباتيب آنها

 مصرف لكش تقاضا و یانحصار رقابت لكش عرضه تا شد باعث اقتصادی تمركز اين كرد. شتريب یورسودآ

 یآزادساز زا متحده اياالت آنها، توليدات مقياس گسترش و صنايع رسيدن بلوغ به با .بگيرد خود به انبوه

 اقتصادی وضع بودبه با دوم جهاني جنگ از بعد اما رد.ك تيحما آزاد تجارت یبرا فشار اعمال و یتجار

 قطري از متحده االتيا آزاد، تجارت هایموافقتنامه قالب در تجارت گسترش و ژاپن و اروپايي كشورهای

 سطتو هك يداخل عيصنا به کمك یبرا یتجار راتكمذا یبرا يمخصوص ندگانينما ايجاد ازجمله ديگر

 اولويت رسدمي نظربه نهايت رد داد. قرار استفاده مورد را شونديم واقع صدمه مورد آزاد تجارت

 تيصنع توسعه اقتصادی(، یهابحران )در اكنون حتي و آمريكا اقتصادی جهش نقطه در سياستگذاری

 متوسط. و كوچک هایشركت از حمايت تا است بوده بزرگ هایبنگاه

  بزرگ يهاطرح و هاوكاركسب به )اعتبار( پول هدايتـ 

 يخصوص یهابنگاه به ميمستق یهاوام یاعطا خود یهااركوسبك از آمريكا یهاتيحما از گريد يكي

 جنگ يمال تأمين تكشر اول، يجهان جنگ در آمريكا جمهورسيرئ لسونيو وودرو 1911 سال در است.

 سازمان ،جنگ يمال تأمين تكشر رد.ك تأسيس يجنگ عيصنا به وام دادن و هيسرما بازار تيتقو یبرا را
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 و هاکبان آهن،راه ،يعموم یهاساختريز برای وام دالر هاونيليم كه طوریبه بود يموفق العادهفوق

 يمال تأمين تكشر ،آمريكا وقت جمهورسيرئ هوورد، هربرت 1935 دهه ركود در رد.ك اعطا نكمس

 اساساً ازیبازس يمال تأمين تكشر بود. جنگ يمال تأمين شركت مشابه تيكشر كهكرد  ايجاد را یبازساز

 دهه بزرگ ركود از ديدهآسيب كوچک و بزرگ وكارهایكسب همه برای فدرالي دهيوام برنامه يک

 یزيچ شركت اين داد. ادامه خود حيات به نيز دوم جهاني جنگ از بعد یهاسال تا البته كه بود 1935

 دالر ارديليم 3/33 مبلغ از 1922 تا 1932 یهاسال طي در 1بود. يمل یاتوسعه کبان يک به هيشب

 ،کيالست فلزات، با مرتبط یهاتكشر مانند) جنگ زمان یهاتكشر شركت، اين یگذارهيسرما و دهيوام

 يمال تأمين تكشر اعتبارات صيتخص در را سهم نيشتريب درصد 27/22 با (يدفاع یهاارخانهك و نفت

 سهم نيشتريب درصد 92/7 با هااركوسبك و درصد 73/11 با يمال ینهادها آن از بعد اند.داشته یبازساز

 بودند. دارا را یگذارهيسرما و دهيوام از

 به موسوم برنامه كرد، كاربه مشغول را نفر ميليون 13 نيوديل برنامه ،1935 دهه بزرگ ركود طي در

Works Progress Administration حدود مخارج با و سال 1 طي در نفر، ميليون 2/1 گيریكاربه با 

 122 پل، هزار 71 ،جاده مايل هزار 225 ساخت با برنامه اين .بود نيوديل برنامه ينتربزرگ دالر ميليارد 2/15

 اندازیراه كودكان، به گرم غذای ميليون 955 توزيع فرودگاه، باند 1155 غيرنظامي، و ناظمي ساختمان هزار

 ،بيمارستان 1755 بهسازی و 143 ساخت ،سد 417ساخت ،هنری اثر هزار 472 ايجاد مهدكودك، 1255

 هاكتابخانه ساخت درخت، ميليون 155 كاشت و عمومي یهاپارك ايجاد ورزشي، استاديوم هزار 2 ساخت

 كرد. مدرن و متحول را آمريكا و... فقير و روستايي جوامع برای مخصوصاً

 امروزي پيشروي يهابنگاه براي بازار خلق و دولتی قراردادهايـ 

 و اناتكام یبرا را اشيداخل ناخالص ديتول از يبزرگ بخش آمريكا متحده االتيا ستميب قرن يط در

 درصد 45 و اول جهاني جنگ در داخلي ناخالص توليد درصد 25 حدود) ردك نهيهز ينظام یهاييتوانا

 رتبطم يعموم ديخر یقراردادها از یاديز زانيم به امر نيا دوم(. جهاني جنگ در داخلي ناخالص توليد

 از 1925 دهه در امبيآی تكشر یدرآمدها از درصد 25 یباال مثال برای شد. منجر ينظام بخش با

 تكشر به هك كردمي جاديا را یاشده نيتضم بازار قراردادها نيا درواقع شد. منتج يدولت یقراردادها

 از يمين از شيب فدرال دولت ،1912 سال در رد.يگ قرار وتريامپك صنعت صدر در تا ردك کمك امبيآی

 دولت ،2512 يمال سال در .كردمي یداريخر زين را مايهواپ و ويراد ون،يزيتلو يارتباط زاتيتجه همه

 یقراردادها 151 انيم در است. پرداخته خود برتر اركمانيپ 151 به دالر ارديليم 24/231 فدرال

 در آنكه جای به دولت بنابراين بود. دالر ارديليم 1 از شيب تكشر 22 قرارداد مبلغ ،يفدرال یاركمانيپ

 يفاا خصوصي بخش برای را بزرگ بازار يک نقش باشد، خصوصي بخش رقيب بزرگ، بنگاه يک نقش

                                                 

 اما بانك نبود. 1.
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 افزايش را خود توليدات ،دفاعي قراردادهای واسطه به بزرگ صنايع دوم جهاني جنگ زمان در است. كرده

 عنوانبه كوچک هایوكاركسب اداره بنابراين بودند. شده گذاشته كنار تركوچک وكارهایكسب و دادند

  شد. ايجاد ،بازسازی مالي تأمين شركت كوچکِ وكارهایكسب از حمايت حيطه در يجايگزين

 داريخزانه و مركزيبانك جدانشدنی رابطه دولت: مالی تأمينـ 

 هيافتتوسعه كشورهای در مركزی هایبانک برای عطفي نقطه دوم جهاني جنگ و 1935 دهه بزرگ ركود

 و رفتندگ قرار دولت بيشتر كنترل تحت ملي منافع با هماهنگي برای مركزی هایبانک همه تقريباً بود.

 و سفت كنترل تحت رزرو فدرال ،1935 دهه اواخر در شدند. دهيجهت دولت، هایاولويت تسهيل برای

 مالي تأمين كمک به ملزم دوم انيجه جنگ شروع در سپس و گرفت قرار آمريكا دولت ترسخت

 باقي داریخزانه كنترل تحت 1921 سال تا رزرو فدرال شد. پايين نسبتاً بهره هاینرخ در داریخزانه

 يكاآمر دولت شده انباشت بدهي از حمايت برای دولت شديد فشارهای تحت نيز آن از بعد حتي اما ،ماند

 كامل اشتغال اليحه كرد،مي كنترل را تورم رزرو فدرال كه درحالي همچنين بود. جنگ دوران طي در

 رایب هاييسياست پيگيری به ملزم را آن ،«یهامفر-نگزيهاوك كاملِ اشتغال و متوازن رشد» به موسوم

 وبد از مركزی، بانک از آمريكا دولت مستقيم استقراض ممنوعيت گرچه كرد. باال اشتغال از حمايت

 اين زدن دور عمل، در اما بود شده درج متحدهاياالت قانون در 1913 سال در رزرو فدرال تأسيس

 به بودجه كسری كهزماني آمريكا در دوم جهاني جنگ خالل در كه چنان است، ایساده كار ممنوعيت

 نکبا از مستقيماً كسری اين همه شد)گرچه نمايان موضوع اين رسيد، داخلي ناخالص توليد چهارميک

 قرضه اوراق خريد به حاضر لحظه هر بهره نرخ تثبيت برای مركزی بانک اگر واقع در (.نشد تأمين مركزی

 خواهند اوليه بازار در را مذكور اوراق خصوصي هایبانک گاهآن هست(، )كه باشد ثانويه بازار در دولتي

 بانک طتوس هقرض اوراق خريد آنجاكه از فروشند.مي مركزی بانک به شده تضمين عمالً قيمتي با و خريد

 اتهام از )مبرا ایچرخه كند،مي فراهم را اوراق یدوباره خريد برای هابانک نياز مورد ذخاير مركزی،

  شود.نمي مواجه مالي محدوديت هيچ با داریخزانه كهنحویبه گيرد،مي شكل (دولت مستقيم ماليتأمين

  كارآفرين دولت و اجتماعی يگذارسرمايهـ 

 (سيليكون هدر مانند كشورها اين داخل مناطق در و) هستند نوآوری مديون را خود رشد هك كشورهايي در

 بلكه ،ندكمي ايفا تاريخي نقشي ثروت خلق فرآيند هكنندتنظيم يا كنندهاداره عنوانبه فقط نه دولت

 ليدیك قشن بازارها دهيشكل و خلق در دولت ديگر عبارتبه هست. فرآيند اين در نيز كليدی بازيگری

 نواعا است الزم آنچه كه انگارندمي هادولت ترينضعيف تنها نيست. آن «كنندهاصالح» فقط و داشته

 تاس واقف نكته اين به مطمئن دولت يک است. اداری هایكاغذبازی حذف و مالياتي تخفيف مختلف

 نواحي و اقتصادی هایبخش سمت به ولي ،كندمي بحث هاماليات مورد در احتماالً خصوصي بخش كه
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 و نوين هایفناوری اين كه دارند وجود بازار هایفرصت و وينن هایفناوری آنها در كه رودمي كشور در

 است. همبسته دهد،مي رخ آن در دولتي عمده هایگذاریسرمايه كه هاييحوزه با قوياً بازار هایفرصت

 ودخ يكينولوژكت و يعلم یرهبر ليتبد و اومتد برای متحده اياالت دولت ميالدی، 1975 دهه در

 روژهپ قيطر از) فدرال یهاآزمايشگاه مانند هاطرح و عيصنا از یاريبس در ،یتجار دوام قابل محصوالت به

 قيرط از) وتريامپك صنعت و سماتک( غيرانتفاعي كنسرسيوم طريق از( هایهاد مهين صنعت انسان(، ژنوم

 شامل يتصنع یهااستيس ريسا رد.ك يمال تأمين و یگذارهيسرما (شرفتهيپ يقاتيتحق یهاپروژه سازمان

 شرفتهيپ ینولوژكت با عيصنا هك) 1912 سال در کوچك یهااركوسبك ینوآور تحقيقات برنامه اندازیراه

 جاديا به هك) 1914 سال در واكسمن-هاچ قانون (،ندكيم محافظت يخارج رقابت از را متحده تااليا

 یراب فدرال منابع هك) ديتول با مرتبط علوم یبرا يمل زكمر جاديا و رد(ك کمك يعموم یازداروس صنعت

 ياپيپ طورهب و شيب و مك یاستراتژ نيا شد.مي (شودمي گرفتهكاربه یديتول بخش در ینولوژكت توسعه

  .است داشته ادامه امروز به تا

 یهاتكنولوژی گرفت، لكش 1اپل يشخص یوترهايامپك فروش یبرا 1972 سال در اپل هك يهنگام

 1925 دهه يط در وتريامپك صنعت در هك شدند ساخته يعموم یهایگذارهيسرما قيطر از آن یديلك

-يعموم مختلف یهایاركهم در هك بود يقاتيتحق جهينت مهم، یهاشرفتيپ نيا شدند. جاديا 1975 تا

 انجام دليفرچا و يلكشا ،كپار سكرايز بل، ،يت انديتیا دارپا، ازجمله يدولت یهاآزمايشگاه در يخصوص

 یپيشرو یهاشركت گرفت،نمي شكل دولت توسط اجتماعي هایگذاریسرمايه چنين اگر واقع در شد.

  نداشتند. وجود نيز اپل و گوگل همچون امروزی
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