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چکيده
اقتصاد آمریکا یک نظام سرمایه داری است و تحلیل سیستماتیک اقتصاد این کشور ،فاار ا تحلیال نظاام سارمایهداری
امکانپذیر نیست .هدف اصلی این مقاله بررسی ویژگیهای خاص نظام سرمایهداری در تطبیا باا مفل اههاای اقتصااد
کالن آمریکاست و نیز پاسخ به این سفال که آیا میتوان با توجه به ماهیتهای ذاتی نظاام سارمایهداری ،احتضاار ایان
نظام و افول اقتصاد آمریکا را نتیجه گرفت؟ نتایج تحقی داللت بر آن دارد که ا بُعد شاخصهای کالن اقتصادی ،تکیاه
بر سرمایهداری لیبرال باعث شده اقتصاد آمریکا مسیر رشد خود را استمرار دهد ،اما ا ابعااد متتل ای نیاز د اار افاول
نسبتاً شدیدی شده است .کاهش سهم اقتصاد آمریکا ا تولید جهانی ا  21درصد به  15درصد و قدرت گرفتن رقباای
این کشور مانند ین با تصاحب سهم  17درصدی در سال  ،2019ا دست دادن رتبه یک اقتصادی جهان و واگاذاری
آن به ین ا سال  ،2016افزایش نابرابریهای اقتصادی و نیاز رخاههاای تجااری بحاران ا کاه ا هار ده ساال ر
می دهد ،اقتصاد آمریکا را در معرض تهدیدات جدی و افول نسبتاً شدیدی قرار داده است .بادون تردیاد افاول قادرت
اقتصادی آمریکا امری تحق یافته است و استمرار این روند در سالهای آتی اقتصاد آمریکا را در وضا نامناسابتاری
قرار خواهد داد .ا طرفی با افزایش نابرابریها و ذات بحاران ای نظاام سارمایهداری و وقاو بحارانهاای پایدرپای،
فروپاشی اقتصاد آمریکا هر ند محتمل است ،اما مان دقیقی برای آن قابلتصاور نیسات و دخالات عامال انساانی در
اقتصاد ،همانند دولت میتواند این امر را د ار تسری  ،تأخیر یا اصالً نجاتدهنده باشد.
کليدواژهها :سرمایه داری؛ آمریکا؛ قدرت نرم؛ اقتصاد؛ بحران؛ نابرابری؛ رخۀ تجاری.

* استادیار ،گروه اقتصاد ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
A.m.kashian@profs.semnan.ac.ir
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مقدمه
نظام اقتصادی بهعنوان یکی از خرده نظامهای نظام اجتماعی عمل میکند و در تعامل با سایر خرده
نظامها همانند خرده نظام سیاسی و فرهنگی ،در جهت رسیدن به اهداف نظام اجتماعی ،رفتار مییکنید
به همین دلیل نظام اقتصادی را نمیتوان مجزا از سایر اجزای تشیکیلدهنیده فرانظیام ن تیلییل کیرد
اهمیت نظام های اقتصادی در تیقق اهداف اجتماعی بهقدری است که بسیاری از اندیشیمندان بیهجیای
بیث درباره اهمیت ن و با پیشفرض گرفتن این مقوله ،در زیربنا بودن ن بیث کردهاند ،به این معنا
که نظامهای اقتصادی به عنوان رکن اصلی و عامل تمامی تیوالت جامعیه بشیری دانسیته یده و سیایر
نظامها روبنایی تلقی دهاند (کا یان و احمدزاده)88 :1398 ،
مهمترین نظامهای اقتصادی دنیا در عصر جدید را میتوان نظام اقتصاد سرمایهداری ،سوسیالیسیم و
اقتصاد اسالمی دانست کیه بیه ترتیی

یییل اندیشیه و بیینش لیررالیسیم ،مارکسیسیتی و اسیالمی یکل

گرفتهاند این نظامها تیوالت بسیار زییادی را در قیرنهیای اخییر بیه خیود دییدهانید و امیروزه نییز بیه
کلهای مختلف و در اندازههای مختلف در نظامهای اقتصادی کشورهای دنیا جیا خیوک کیردهانید
بسیاری از کشورهای دنیا اقتصاد سرمایهداری را بهعنوان نظام اصلی حاکم بر اقتصاد خود برگزیدهانید،
هرچند این نظام اقتصادی کل های مختلفی را در کشورهای مختلف به خود گرفته است با این حال،
در میان همه کشورهای دنیا ،اقتصاد مریکا بهعنوان بزرگترین اقتصاد سرمایهداری ناخته میی یود،
چراکه بیشترین راهت را با مرانی بنیادی سرمایه داری دارد بدون تردید ،تیلیل اقتصاد مریکا از منظر
سیستمها ،جز با تیلیل و تفسیر نظام سرمایهداری امکانپذیر نیست
بر این اساس ،مقالۀ حاضر ابتدا به بررسی ماهییت نظیام سیرمایهداری خواهید پرداخیت و برخیی از
ویژگی های بنیادی و یاتی ن را برخواهد یمرد در ادامیه نییز ،بیه بررسیی م لفیههیای اقتصیاد کیالن
مریکا در تطریق با ویژگیهای یاتی نظام سرمایهداری خواهد پرداخت و تیلیل خود از احتضیار نظیام
سرمایه داری و افول اقتصادی مریکا را بیان خواهد کرد عمده تیلیلهای صورت گرفته در این مقالیه
برحس

دادههای اقتصادی مریکاست که از داده های بانک جهانی به دست مده و رو ی که در این

مقاله استفاده ده ،تیلیل ماری است
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مبانی نظری تحقيق
 -1نظام سرمایهداری و تحوالت آن
وقتی سخن از یک سیستم یا نظام به میان می ید منظور مجموعیهای از اجیزای میرترب بیا یکیدیگر
است که بر اساس مرنای مشخصی هدف معینی را دنرال میکنند به عرارت دیگیر ،هیر سیسیتمی دارای
اجزایی است که در ربب معینی با یکدیگر و بر اساس مرنایی مشخص ،هدف معینیی را دنریال مییکنید
(درخشان ( )28 :1387 ،)1هدف ،اجزا ،مرنا و روابب چهیار م لفیه اصیلی هیر سیسیتم هسیتند و تمیایز
سیستمها بر اساس تمایز در این چهار م لفه قابیلبررسیی اسیت اصیل اساسیی در تیقیق اهیداف ییک
سیستم ،اجزای ن است اجزا در روابیب متقیابلی کیه کیفییتهیای جدییدی را نتیجیه مییدهنید و ن
کیفیت های به دست مده نیز در ارتراط متقابل با یکیدیگر کیفییت جدییدی را بیه وجیود میی ورنید،
مسیری را طی میکنند تا بر یند کیفیت های جدید به تیقق هدف سیستم منجر یود لیذا روابیب بیین
اجزایی که هر یک ترلور مرنا ی ن نظام هستند و باید بر اساس مرنای ن نظام تنظیم وند تا هدف نظام
حاصل ود (همان )50 ،این تفسیر در خصوص هر سیستمی قابلقرول است و نظامهیای اقتصیادی نییز
چنین اکلهای دارند
نظام سرمایه داری دارای اجزایی است که در ربب معینی با یکدیگر به دنرال هدف اصلی خود یعنی
تکاثر ثروت هستند ورای تسلب مادیگرایی در کلیت نظام سرمایهداری ،مرنایی که اجزای این نظام را
کنار یکدیگر قرار میدهد ،اصالت سرمایه است (همان )35 ،به تعریری ،بنیاد این نظام بر اساس سرمایه
چیده ده است و تمامی ارتراطیات مییان اجیزا در انیوات مختلفیی از سیرمایه هماننید سیرمایه فیزیکیی،
انسانی ،اجتماعی ،معنوی و خالصه ده است
نظام سرمایه داری با مفهوم امروزی ن از نیمه دوم قیرن هیجیدهم پیا بیه عرصیه گذا یت ،هرچنید
عناصر و زمینههای کلگیری این نظام را میتوان در دوران رنسانس و حتیی جنی
جستجو کرد تردیل هرها به مراکز فعالیتهای اقتصادی و بروز جن

هیای صیلیری نییز

های صلیری ،موجی

گسیترک

صنعت و بازرگانی در سطح میلی ،ملی و بین المللی د و در قرن سیزدهم ر د زیادی بیه خیود دیید
هم زمان با غاز دوره رنسانس در اروپا و تغییر جهت کلیسا در حرمت بهره و ایجاد استثنائاتی برای ربیا
و نیز اکتشافات بزرگ دریایی قرن پانزدهم و انزدهم و سرانجام تسلب اندیشیههیای مرکانتیلیسیتی بیر
جامعه اروپا ،زمینههای کلگیری نوعی از سرمایهداری ید کیه بیه ن سیرمایهداری تجیاری اطیال
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در بازار زمینه را برای توسعه این سرمایهداری فراهم کیرد

(نمازی ) 109 :1389 ،پیشرفت دانش و تکنیک در قرن هیجدهم ،تییوالت عظیمیی در صینعت ایجیاد
کرد و صنایع سنگین با فناوری باالتر را به همراه دا ت این جریان سر
نظام سرمایهداری گردید و سر

ایجاد یک موقعیت جدید در

د که سرمایهداری دورۀ گذار از سرمایهداری تجاری به سرمایهداری

صنعتی را طی نماید؛ اما نچه که این جریان و توسعه سرمایهداری را تسریع میکرد ،صرفاً بعد تکنیکی
و فنی ن نرود ،بلکه بخش مهمی از ن مربوط به جنرههای حقوقی و روانشناسی بازار بود که بیا ایجیاد
تسریع در این حوزهها ،سرمایهداری لیریرال بیهعنیوان نظیام اقتصیادی حیاکم بیر بسییاری از کشیورهای
اروپایی ،توسعه یافت از مشخصههای فنی سیرمایهداری لیریرال ،مییتیوان بیه ما یینگراییی پیشیرفته و
تقسیمکار ا اره کرد از بعد روانشناسی نیز تغییر گسترده ای در مناسرات اقتصادی به وجیود مید و ن
این بود که هدف در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی ،صرفاً رفع نیازها نرود ،بلکه میبایسیت کاالهیایی
تولید ود که سود بیشتری برای تولیدکننده به همراه دارد از بُعد حقوقی نیز نچیه زمینیه توسیعه ایین
سرمایهداری د و بعدها بهعنوان مشخصۀ اصلی سرمایهداری تلقی گردید ،مالکیت خصوصی و زادی
اقتصادی است (همان ،) 112 ،هرچند برخی از اقتصاددانان صرفاً به اصل مالکیت خصوصی توجه دارند
و امثال زادی را اصل فرعی تلقی میکنند (الژوژی)36 :1989 ،
عملکرد نظام سرمایهداری لیررال به اندازهای بد بود که باعث بیرانهای متعیدد و ایجیاد نیابرابری
دید و پایمال دن حقو کارگران د و بیجا نخواهد بود اگر کلگیری اندیشههای سوسیالیستی
را نیز بهدلیل ضعف عملکرد سرمایه داری لیررال بدانیم لذا بسییاری از کشیورهایی کیه سیرمایهداری را
به عنوان رویکرد اصلی خود برگزیده بودند ،دست به اصالح و ار اد ن از طریق ایجاد مقررات جدید
و دخالت دولت زدند از نیمه دوم قرن نوزدهم تیوالتی در نظام سرمایهداری غاز ید کیه بعیدها بیه
سرمایهداری مقرراتی یا ار ادی معروف گردید در این دوره ،بعضی از اصول نظیامهیای سیرمایهداری
قرل ،مورد تعدیل قرار گرفت ،عمدهترین تغییرات در چند زمینه بود (نمازی:)119 ،
1

تغییر در روابب مالکیت؛ به این معنی که ممکن است منافع فرد با جامعه همسو نرا د؛ در نتیجه
پیروان مکت

سرمایه داری به این نتیجه رسیدند که مالکیت جمع مقدم بر فرد اسیت از طیرف

دیگر زادیهای نامیدود فردی با تغییر مالکیت نیز زیر س ال رفت
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مداخلییه دولییت در اقتصییاد ،عییدم کفایییت مکانیسییم بییازار ،بیییرانهییای اجتمییاعی ،اقتصییادی،
نارضایتیهای مردم و همچنین عامل جن

باعث د سرمایهداران ،حضور دولیت را در بهریود

اوضات بپذیرند
3

تأمین اجتماعی؛ از نیمه دوم قرن نوزدهم قوانینی در جهت حمایت از کارگر وضع د

 -2قدرت اقتصادی و مؤلفههای آن
بیث در خصوص افول قدرت اقتصادی مستلزم ن است که یک تعریف جیامع و صیییح از ایین
موضوت وجود دا ته با د در این بخش به بررسی مفهوم قدرت اقتصیادی و ناسیایی م لفیههیای ن
پرداخته می ود
وقتی صیرت از قدرت اقتصادی می ود ،منظور منظومهای متشکل از چندین عنصر کلییدی اسیت
که خود به هم پیوسته و تقویتکنندۀ یکدیگر هستند اولین و مهمترین عنصر اندازۀ اقتصاد یک کشور
تولید ناخالص داخلی چه بهصورت مطلق و چه بهصورت نسری اسیت زمیانی کیه انیدازه اقتصیاد ییک
کشور نسرت به کشورهای دیگر افزایش یابد ،یکی از م لفههای قیدرت اقتصیادی ن کشیور افیزایش
یافته ا ست به همین صورت اقتصادی که سهم خیود را از اقتصیاد جهیانی از دسیت دهید و بیا کیاهش
 GDPنسری مواجه ود ،در حال از دست دادن قدرت اقتصادی خود اسیت (والیی )4 :2009 ،از ایین
منظر ،از تولید ناخالص داخلی بهعنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش قدرت اقتصادی یک کشور
نام برده می ود
دومین عنصر قدرت اقتصادی تمایل هر یک از کشورها (یا گروه هیای کشیورها) بیه یکل گییری
همکاری های مشترک و کس

موفقیت در این عرصه است قدرت از ایین نظیر نیهتنهیا انیدازۀ کنیونی

اقتصادها را نشان می دهد ،بلکه اندازه ینده موردانتظار نها را نیز در مسییر ر ید نشیان میی دهید ایین
مفهوم از قدرت در قل

مفاهیم یپلی ( ،)1953کلمن ( )1971و بازنژاف ( )1996مطرح ده است از

این منظر می توان خروجیی چنیین رویکیردی را در مییزان تسیلب ییک کشیور بیر قیدرت صیادراتی و
اختصاص سهم از بازارهای جهانی صادرات را بهعنوان یکی از اخصهای این حوزه در نظر گرفیت
از این جهت توسعه صادرات و موفقیت در افزایش سهم صادرات به کشورهای مختلف جهان از جمله
عوامل م ثر و مهم در افزایش قدرت اقتصادی یک کشور است
سومین م لفه از عناصر کلیدی قدرت اقتصادی ،مربوط به توان اقنات فکری و اثرگیذاری کشیورها
بر دیگران و پیشررد اهداف خود از طریق ایجاد جذابیت بهجای اجرار یا تطمیع در سطح بینالملل است
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که از ن با قدرت نرم یاد ده است (والی )5 :2009 ،از بُعد اقتصادی اخصهای مختلفیی در ترییین
قدرت نرم قابلیکیر اسیت کیه از جملیه ن مییتیوان بیه زادی اقتصیادی ،قیوانین اقتصیادی ،اخیال
اقتصادی؛ نقش دین و ایدئولوژی در اقتصاد ،الگوی اقتصیادی ،کیارایی اقتصیادی و سیرمایه اجتمیاعی
ا اره کرد (یوسفی)209 :1387 ،
با احصای مجموعهای از م لفه های قدرت اقتصادی یک کشور میتیوان مهیمتیرین یاخصهیای
قدرت اقتصادی یک کشور را به رح زیر بر مرد:
تولید ناخالص داخلی :به هر میزان تولید ناخالص داخلی افزایش یابید ،قیدرت اقتصیادی ییک

1

کشور افزایش مییابد با این وجود چنانچه بررسی مقایسهای قدرت اقتصیادی کشیورهیا الزم
ید ،اخص اصلی ن افزایش تولید ناخالص داخلی به نسرت سایر کشورها اسیت از ایین رو،
میی تیوان از یاخص سیهم ییک کشیور از کیل تولیید ناخیالص دنییا بیهعنیوان ییک ییاخص
قابل اطمینان استفاده کرد عالوه بر میزان سهم ،ثرات در روند افزایشی تولیید نییز ییک فیاکتور
اصلی میسوب می ود از این رو ،چرخههای تجاری و کاهش نوسانات تولید بهعنوان یکی از
سیاستهای اقتصادی مد نظر قرار میگیرد (رومر)241 :1396 ،
2

میزان صادرات به کشورهای دنیا

3

م لفههای قدرت نرم مانند سرمایه اجتماعی ،برابری ،زادی اقتصادی و

 -3مؤلفههای ذاتی نظام سرمایهداری در تطبيق با اقتصاد آمریکا
تیوالت نظام سرمایهداری در طول تاریخ و عملکرد کشورهای سرمایهداری ،داللتهای مهمیی را
در خصوص م لفه های یاتی این نظام به همراه دا یته اسیت ایین م لفیههیا در میوارد متعیددی توسیب
اقتصاددانان بیان دهاند در این بخش این م لفه ها بیان یده و در هیر میورد ،میورد تطرییق بیا اقتصیاد
مریکا قرار میگیرند هر یک از این م لفهها رابطه تنگاتنگی با م لفههیای قیدرت اقتصیادی دارد کیه
می تواند در خصوص قدرت اقتصادی مریکا نتایجی را به همراه دا ته با د
سرمایه داری لیررال تأکید زیادی بر زادی اقتصادی ،مالکیت خصوصی و عدم دخالیت دولیت در
اقتصاد دارد این سرمایهداری بهقدری بر جنرههای فو تأکید میکند که گاهی تصور میی یود چنیین
سرمایهداری امکان تیقق خارجی ندارد حتی زمانی که این نوت از سرمایهداری در ممکنترین حالیت
خود اجرا می ود پیامدهای قابل توجه منفی و الرته مثرت زیادی دارد با این وجیود ،سیرمایهداریهیای
امروزی عمدتاً از جنس سرمایهداری مقرراتی و ار ادی هستند و بهجیای ایجیاد ییک دوگانیۀ لیریرال-
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ار ادی ،میتوان یک طیفی از نظامها را در نظر گرفت که مییان سیرمایهداری لیریرال و ار یادی قیرار
گرفتهاند در هر صورت ،نظام سرمایه داری طرفداران و مخالفیان زییادی دارد کیه هیر ییک بیه دالییل
متعددی له و علیه ن استدالل میکنند از نجا که اقتصاد مریکا مرتنی بر یک نظام سرمایهداری است
و تأکید زیادی بر پایرندی به اصول خود دارد ،تیلیل نظام اقتصادی مریکا در بستر سیرمایهداری قابیل
توجیه است در ادامه ،به برخی از این پیامدها و ماهیتهای یاتی نظام سرمایهداری ا اره خواهد د تا
زمینه الزم برای جمعبندی و تیلیل دادهها متناس

با اقتصاد مریکا فراهم ود

 -1-3ذات بحرانزای نظام سرمایهداری
از مهمترین پیامدهای نظام سرمایهداری ،بیثراتی و بیرانهای پیدرپی ن است کیه گیاهی ن را
یاتی نظام سرمایهداری نیز میدانند اقتصاد سرمایهداری در دو قرن اخیر بییش از  100بییران را تجربیه
کرده و این به دلیل ماهیت نظام سرمایه داری است؛ به عرارت دیگر ،بیی ثریاتی یات نظیام سیرمایه داری
اسیت (مصییطفیپییور )85 :1390 ،در یکل کادمیییک ن ،از اییین مسی له بییه چرخییههیای تجییاری یییا
سیکلهای تجاری نیز تعریر ده است هر چرخۀ تجاری در نظام سیرمایهداری از چهیار فیاز ییا مرحلیه
میگذرد که عرارتاند از (نمازی:)113 ،مرحلۀ یک :بیران یا تنزل
مرحلۀ دو :رکود اقتصادی یا کسادی
مرحلۀ سه :غاز رونق نوین (بهرود)
مرحلۀ چهار :رونق

نمودار .1ماهیت رخههای تجاری در نظام سرمایهداری
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این روند چرخهای دائماً تیقق مییابد و مسیر اقتصاد کشورهای سرمایهداری را با خطراتی مواجیه
میسازد در برخی از موارد ،این چرخههای تجاری عمق دیدی پیدا میکنند که نتیجۀ ن بیرانهای
بسیار دید اقتصادی و در نتیجه به بیرانهای اجتماعی منجر خواهد د نمیودار زییر تولیید ناخیالص
داخلی مریکا حس

اخص 1 PPPرا نشان میدهد فراز و فرودها یا چرخههای تجاری در این مسیر

کامالً واضح است و این نظام همواره ،چرخه رونق تا رکود خود را حفظ کرده است (نمازی)113 ،

نمودار  .1تولید ناخالص داخلی آمریکا حسب شاخص ( PPPمنب  :بانک جهانی)

به صورت کامالً واضح تر ،نمودار سه روند پنجاه سیالۀ ر ید اقتصیادی مریکیا را نشیان مییدهید
همان طور که در نمودار واضح است اقتصاد مریکا طی سالهای موردمطالعۀ ما بارها در معرض بیران
قرار گرفته که مهم ترین ن مربوط به سالهای  2008و  2009است بیران مالی در واقع از میاه میارس
 ،2008زمانی که با اعالم ور کسیتگی بانیک لمیان بیرادرز ،مشیکالت دو یرکت عظییم اعطیای وام

( Purchasing power parity .1موازنه قدرت خرید)
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مسکن ( رکت های فی می و فردی مک) ظهور کرد و وک اقتصادی جدیدی بیه بازارهیای میالی در
مریکا و جهان وارد مد ،روت یده اسیت فیدرال رزرو و خزانیهداری مریکیا بیرای جلیوگیری از
سقوط بازارهای مالی در مجموت  182میلیارد دالر به م سسات مالی وام اعطا کردند اگرچه تالکهای
بانک مرکزی مانع فروپا ی مالی د ،اما ور کستگی رکت ها و بانک های بین المللی رکود دیدی
را به وجود ورد که خیرین بیار اواییل دهیه  1980رخ داده بیود ارزک سیهام بییش از پنجیاه درصید
کاهش یافت و بازارهای دیگر هم با افت دیدی مواجه دند علیرغم نکه بیران مالی در ماه های
غازین سال  2009تا حدودی رفع د اما بازار مسکن همچنان با روند کاهشی مواجه بود بیکاری نییز
به بیش از ده درصد رسیید (دنییای اقتصیاد :1392 ،ک )3023از بُعید اجتمیاعی نییز ایین بییرانهیا بیه
ورکها و اعتصابات گسترده منجر د و میتوانست خطر بزرگی برای نظام مریکیا فیراهم کنید بیر
اساس تیلیلهای ماری وقوت این بیرانها تقریراً هر ده سال یک بیار میتمیل اسیت و هیر بیار یدت
متفاوتی دارد و ممکن است هر بار یکی از این بیرانها تردیل به بییرانهیای اجتمیاعی یده و ایالیت
متیده مریکا را در مرز فروپا ی قرار دهد
ر د اقتصادی مریکا طی سالهای  1970تا 2019
٨
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نمودار  .2رشد اقتصادی آمریکا طی سالهای  1970تا ( 2019منب  :بانک جهانی)

1960

سال  ،1شماره  ،1بهار 1400

 / 40نشريه تخصصی مطالعات راهبردی آمريکا

 -2-3رقابت گسترده در توليد و صادرات
یکی از ویژگیهای نظام سرمایهداری امکان رقابت گسترده است که میتواند در نتیجه زادیهای
اقتصادی به وجود ید رقابت بین کشورهای جهان در افزایش تولید ناخالص ملی و ایجاد ثروت بسیار
گسترده ده و حتی این رقابت به جنی
اقتصادی کشورهای دنیا حس

هیای تجیاری نییز تریدیل یده اسیت بررسیی رونید قیدرت

تولید ناخالص داخلی طی سی سال گذ ته ،داللتهیای بسییار جیذابی

نسرت به تغییر معادالت جهانی دارد
تیلیل داده های بانک جهانی در نمودار پنج نشان میدهد درحالیکه تا سال  2016مریکا باالترین
سهم از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده ،از سال  2016به بعد ،این جایگاه در اختیار چین
قرار گرفته است و چینیها با اختالفی قابل توجه و سرعتی باال به قدرت بالمنازت اقتصیادی دنییا تریدیل
دهاند این در حالی است که سهم  21درصدی مریکا از تولید ناخیالص جهیان ،بیه میرز  15درصید
کاهش یافته و چین کیه در سیالهیای پیشیین کمتیر از  4درصید از تولیید ناخیالص جهیان را بیه خیود
اختصاص داده بود ،در سال  2019به مرز  18درصد رسیده که  2الیی  3درصید بیاالتر از مریکیا قیرار
گرفته است ژاپن که همپیمان جدی مریکاست ،در این سال هیا مسییر کیاهش سیهم را تجربیه کیرده
است ،بهطوری که از  8/5درصد در سال  ،1990بیه میرز  3/5درصید در سیال  2019رسییده اسیت در
مقابل هن د نیز تردیل به یک قط

جدید اقتصادی دنییا یده و در ایین سیی سیال سیهم خیود را از 3/5

درصد به  7درصد رسانده است سهم سایر کشورها از جمله روسیه ،لمان ،اندونزی ،برزیل ،انگلسیتان
و فرانسه نیز کمتر از  3/5درصد است استمرار این روند سر

خواهد د تا مریکا و هیمپیمانیانش بیا

چالش های جدی موازنه قدرت مواجه وند ،کما اینکه غاز جن
قابلتیلیل است

تجاری مریکا و چین از این منظر
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سهم  10کشور برتر دنیا از تولید ناخالص داخلی جهان حس
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نمودار  .٤سهم  10کشور برتر دنیا در تولید ناخالص داخلی حسب شاخص ( PPPمنب  :بانک جهانی)

از سوی دیگر بررسی روند صادرات کاال و خدمات چین و مریکا به کشورهای مختلف دنیا نشان
از ن دارد که چینیها از سال  2012گوی سرقت را از مریکاییها ربیودهانید و بیرای سیالیان متمیادی
است که چینی ها بیشترین صادرات را به کشورهای دنیا به خود اختصاص دادهاند از نجیا کیه توسیعه
صادرات یکی از م لفههای قدرت نرم نیز میسوب می ود ،این روندها نشان از ن دارد که چینییهیا
سیطره و تسلب خود بر کشورهای مختلف دنیا را زیاد کردهاند نمودار زیر این روند را بیهخیوبی نشیان
داده است
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روند صادارت کاال و خدمات طی  50سال گذ ته
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نمودار  .5روند صادرات کاال و خدمات آمریکا و ین به کشورهای متتلف جهان طی  50سال گذشته
(منب  :سا مان تجارت جهانی )WTO

اساس ًا وجود رقابت گسترده در میان کشورهای جهیان سیر
مریکا ظهیور کننید کیه همیین موضیوت سیر

یده اسیت کیه رقریایی جیدی بیرای

یده اسیت قیدرت اقتصیادی مریکیا تیا حید زییادی

تیتالشعات قرار گیرد
 -3-3نظام مبتنی بر بهره ،بازارهای کاغذی و بازارهای مالی نوسانی
یکی از ویژگیهای نظام سرمایهداری ،پیریزی ن بر اساس بهره و به تعریری دقیقتر ربا است کیه
این موضوت پیامدهای منفی زیادی بیرای اقتصیاد سیرمایهداری و اقتصیاد مریکیا دا یته اسیت و عمیق
بیرانزایی نظام سرمایه داری را افزایش داده است یکی از بخشهای مهم از اقتصاد مریکا مربوط بیه
بازارهای مالی است که تأثیر زیادی بر بخشهیای مختلیف اقتصیادی دارد از مهیمتیرین ویژگییهیای
بازارهای مالی در نظام سرمایه داری ،امکان گسترک بدون توجیه بازارهای کاغذی و معامالت صیوری
است که مسیر چرخه های تجاری را عمق بخشیده است این موضوت سر

ده تا در سالهای مختلف،
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اهد بیرانهایی با عمق بیشتر و سی زایی بیشتر با د تجربه اقتصاد مریکا نشان داده است کیه ایین
بیرانها در بازارهای مالی خالصه نمی یود و بالفاصیله بیه کیل بازارهیای اقتصیادی ورود مییکنید و
چنان چه عمق بیشتری پیدا کند ،بیران اقتصادی به وجود مده را تردیل به بیران اجتماعی میکند در
ادامه به نمونهای از این بیرانها ا اره خواهد د
 -1-3-3سقوط والاستریت در سال 1929
در هفته بعد از  23اکترر سال  ،1929اخص اصلی قیمت سهام در نیویورک نزدیک به سی درصد
کاهش یافت اگرچه این حادثه در نوت خود بسیار چشمگیر است ،اما نچه دارای اهمیت بیشتری بیود
کاهش سطح قیمت ها بود که برای سالیانی متمادی به طول انجامید ،این کاهش قیمت تنهیا مربیوط بیه
داراییهای مالی نرود بلکه قیمت تمامی کاالها و خدمات نیز کاهش یافته بود به دنرال کاهش قیمتها،
بانک های زیادی در ایاالت متیده ور کست دند که این امر منجر به بیران اقتصادی بسیار بزرگیی
در مریکا د و در سال  1930بود که بسیاری از کشور های توسعهیافته دچار رکود اقتصادی یدیدی
دند برخی از مفسرین معتقدند که عامل اصلی به وجود ورنده بیران ،سیفتهبیازیهیای دیوانیهواری
بوده که در سالهای  1928تا اوایل  1929رخ داده است (بیلی )239 :2005 ،مشخصۀ اصلی این جریان
غاز بیران در بازارهای مالی ،سرایت ن به بازارهای اقتصادی و نهایتاً تردیل دن ن به بییرانهیای
اجتماعی بود که سر

تغییرات بنیادینی در سیاستگذاریهای اقتصادی مریکا د بیکاری گسیترده،

فقر دید ،ورکها ،اعتراضات و تخری

اموال از جمله مهمترین پیامدهای این بیران بوده است

 -2-3-3سقوط بازار سهام در سال 1987
تکان دهنده ترین بخش از بیران سال  1987مربوط اسیت بیه کیاهش  20درصیدی یاخص سیهام
نیویورک که تنها در یک روز اتفا افتاد؛ یعنی دو نره  19اکترر چنین حادثۀ حیرت انگیزی در تمامی
بازارهای سهام مهم دنیا انعکاس یافت و در نتیجۀ ن تا پایان سال قیمت ها تا حدود یک سیوم کیاهش
یافت بعد از ن بود که قیمت های سهام کمی ثابت د و بعد روت به افزایش نمود اگرچیه بیی ثریاتی
زیادی دا ت در یک سال منتهی به ماه اکترر که بیران در ن اتفا افتاده بود ،قیمت سهام یروت بیه
افزایش سریعی کرده بود که از واهد موجود در سال  1987معلیوم میی یود کیه پیس از ییک رونیق
اقتصادی کوتاهمدت ،بازار دچار رکود دید و یا بیران بزرگی ده بود
از اوایل دهۀ  1970بود که مرادله مشتقات مالی (اختیارات و تی ها) ،گسیترک زییادی پییدا کیرد
میروبیت این ابزارهای مالی و دیگر ابزارهای مربوط به استراتژیهیای سیرمایهگیذاری در سیال ،1987
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باعث د تا عده ای از اقتصاددانان علت اصلی بیران  1987را استفاده از ایین ابیزار هیا بداننید عیده ای
دیگر بیران زا بودن این ابزار را انکار کردند و در مقابل ادعا کردند که علت اصیلی بییران بیه وجیود
مده ،نوت مرادالت مریکا و کسری بودجهای بوده که مریکا در سالهای متمادی با ن مواجه بوده و
از طرفی قانون گذاری های مالیاتی را که در کنگره مریکا صورت پذیرفتیه یکیی دیگیر از عامیل هیای
اصلی بیران دانستند اگرچه سنخ علتهایی که برای بیران  1987بیان می ود با سنخ علیتهیایی کیه
برای علتهای بیران  1929بیان ده ،متفاوت است اما هنوز واهدی وجود ندارد که بخواهید بیدون
هیچ ابهامی دامنۀ نوسانات قیمت و مدت زمانی را که این نوسانات به طول انجامیده تریین نمایید نچیه
در اینجا اهمیت زیادی دارد این است که برخالف بیران سال  ،1929بیرانی که در سال  1987اتفیا
افتاد هیچ رابطه ای با بیران های پس از ن ندا ت چراکه سیستم مالی بعد از این بیران بیه کیار خیود
ادامه داد و با هیچ سقوطی مواجه نشد (کا یان)5 :1397 ،
 -3-3-3حباب بازار سهام ،سالهای  1999تا 2000
در اواخر دهۀ  1990بود که قیمت های سهام برخی از رکت هایی که در فنیاوری اطالعیات ()IT
سرمایه گذاری کرده بودند ،به دت افزایش یافت و سود های کالنی را برایشان فراهم کرد که تاکنون
نظیر ن مشاهده نشده بود (خصوصاً رکت اینترنت دات کام که قیمتش در نزدک ( )Nasdaqاعیالم
می د) قیمت سهام های دیگر ،مخصوصاً در نیویورک ،افزایش سریع خود را از سالهیا قریلتیر یعنیی
اواسب سال  ،1990غاز کرده بودند که این نا ی از رفتار های غیرعقالییی افیراد بیود (سیخنرانی لین
گرین اسپن 5 ،دسامرر )1996
علیرغم بدگمانیهای افراد میتاط و در مقابل میاسرات تیلیلگیران زییرک ماننید ییلر ،قیمیت
دارایی ها روت به افزایش کرد در مارس سال  2000بود که به ناگیاه قیمیت سیهام اینترنیت بیه یدت
کاهش یافت در اواسب سال  2001بود که کاهش قیمیت سیهام ،فراگییر ید و سیر

ید تیا اقتصیاد

مریکا وارد رکودی دیگر ود درحالی که اندکی بعد از حادثه تروریستی  11سپتامرر ،بازار سیهام بیه
سرعت در حال بهرود بود ،در اواسب سال  2002قیمت های سهام مجدداً سقوط کرد مجله اکونومیست
در مارۀ  20جوالی  2002این حادثه را بیران بزرگ ارتراطات نامید بعد از این حادثه ،با رکود مالی
که در رکت های ارتراطاتی به وقوت پیوست ،کاهش قیمت سیهام سیرعت بیشیتری بیه خیود گرفیت
بسیاری از این رکتها بدهیهای سنگینی را در دوره رونق خود ایجاد کیرده بودنید و ایین بیدهیهیا
روی هم انرا ت ده بود عالوه بر این بعدها مشخص د که تالکهای زیادی صورت گرفته بود تا با
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دستکاری در صورت های حسابداری سود رکت ها را بیش از ن که هست اعالم کننید و ایین سیر
رسوایی ن ها د بعد از این رکت های بزرگی در صنعت ارتراطات ماننید وردکیام ()WorldCom
دچار ور کستگی دند بدتر این که در این فضا ،بدگمانی های زیادی به وجود مده بیود و در ادامیه
ور کستگی اینرون ( )Enronرکت بزرگ مرادله انرژی بود که وضعیت را بدتر کرد (بیلیی:2005 ،
)240
 -4-3-3حباب بازار مسکن در آمریکا و بحران اقتصادی 2008
افزایش قیمت مسکن از سال های  2001و  2002در مریکا غاز د و به سرعت ر د کرد و نقش
عمده ای در خروج اقتصاد مریکا از رکود اقتصادی ایفا نمود ،زیرا افزایش قیمت مسکن موج

ر ید

سرمایهگذاری در این بخش د و در عین حال ،زمینیههیای الزم بیرای ر ید تقاضیای خانوارهیا بیرای
کاالهای مصرفی و خدمات را فراهم کرد که به نوبه خیود ر ید سیرمایه گیذاری در سیایر بخیش هیای
اقتصادی را به دنرال دا ت این همه موج

ر د ا تغال و رونق بیشتر فعالیت های اقتصادی بیود و لیذا

قیمت مسکن با سیرعت بیشیتری افیزایش یافیت و «حریاب مسیکن» در اقتصیاد مریکیا یکل گرفیت
متأسفانه بی توجهی مقامات پولی و مالی مریکا به هشیدار کار ناسیان میالی و اقتصیادی در خصیوص
ترکیدن این حراب ،بیران اعتراری و مالی و سرانجام بییران اقتصیادی را موجی

ید (درخشیان (،)2

 )12 :1387با ترکیدن حراب مسکن در مریکا و کاهش دید قیمت مسکن ،بسیاری از خانوارها قادر
به بازپرداخت اقساط وام های خود نشدند و لذا سود وری این اورا بهادار به سیرعت کیاهش یافیت و
بسیاری از بانکها و م سسات مالی که حجم قابلمالحظهای از این اورا را در سرد داراییهیای خیود
دا تند ور کست ده و یا به ستانه ور کستگی رسیدند بیران در این دسته از بانک ها و م سسیات
مالی به سرعت به سایر نهادهای مالی سرایت کرد و با توجه به یکپیارچگی بازارهیای میالی توانسیت از
مریکا به اروپا و سیا توسعه یابد که بیران مالی جهیانی را موجی

ید (همیان )13 ،ایین بییران در

بازارهای مالی متوقف نشد و به تمام بازارهای واقعی دنیا نیز سرایت کرد

 -4افزایش توليد و ثروت
از مهمترین ویژگیهای نظام سرمایهداری که از ن بهعنوان مشخصهای ممتاز یاد مییکننید ،ر ید
اقتصاد و بزرگ دن کیک اقتصاد است علیرغم نکه نظام سرمایهداری مشکالت خاص خودک را
دارد ،در این م لفه نسرت ًا موفق بوده است نمیودار زییر رونید تولیید ناخیالص داخلیی مریکیا را نشیان
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میدهد که به طور کلی در مسیر مثرت بوده است این روند ر د مهمترین جیذابیت نظیام سیرمایهداری
علیرغم همه سی های ن است و همیین موضیوت سیر

یده اسیت کیه بسییاری از اقتصیاددانان از

سیی هیای نظیام سییرمایهداری چشیمپو یی کییرده و ایین م لفیه را بیهعنییوان معییار خیود در دفییات از
سرمایهداری برگزینند
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نمودار  .6تولید ناخالص داخلی آمریکا حسب موا نۀ قدرت خرید (منب  :بانک جهانی)

 -5تشدید نابرابری
در کنار افزایش تولید و ثروت در جامعه ،بررسی یوه توزیع این ثروتها نیز حائز اهمییت اسیت
یکی دیگر از ویژگیهای یاتی نظام سرمایهداری ،نابرابری در میان افراد جامعه ،ییأس و بیدبینی طرقیات
پایینی نسرت به ینده است هیم در دورۀ رونیق و هیم در دورۀ رکیود کسیی کیه بییش از همیه دچیار
مشکالت می ود کارگر است چراکه در دورۀ رونق بهدلیل افزایش قیمتها و ثابت بودن دسیتمزدها،
کارگران عمدتاً با کاهش قدرت خرید مواجه می یوند و در دورۀ رکیود نییز تعیدیل نییرو ،پرداخیت
نشدن دستمزدها و کاهش مسائل رفاهی از مهمترین معضالت نها است (نمیازی )113 ،نیابرابریهیا
در نظام سرمایهداری به قیدری گسیترده بیوده کیه منجیر بیه یکلگییری نظرییههیای افراطییای ماننید
مارکسیسم ده و کارگران را بر ن دا ته تا از نظام سرمایهداری گریزان یده و بیه نظیام سوسیالیسیم
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پناه ورند وقتی نارسایی های ن را دیدند ،ترجیح دادند در همان نابرابری سرمایهداری زندگی کننید
این معضل در نظام سرمایهداری ریشه دوانده و ساختار این نظام جز در صورت تعدیلهای جدی امکان
از بین بردن ن را نمیدهد
نمودار زیر روند پنجاه سیالۀ اقتصیاد مریکیا در ر ید نیابرابری بیر اسیاس ضیری
میدهد همان طور که واضح است ضری

جینیی را نشیان

جینی طی سالهای اخیر به مرز  0/48رسیده است کیه عیدد

بزرگی است و مریکا را در میان کشورهایی با بیشترین سطح نابرابری در دنیا قرار داده است این روند
نابرابری رو به افزایش است گزارک موسسه اعترار سنجی مودیز ( )Moody'sبیانگر ن است که «طی
دو دهه اخیر ،نابرابری ثروت و در مد در مریکا افزایش یافته است؛ چیون افیراد دارای در مید بیاال و
بسیار باال توانستند سهم بیشتری از در مد و ثروت را به خود اختصاص دهند بر این اساس ،یک دهک
باالی در مدی جامعه مریکایی از سال  1995تاکنون توانستند در حدود  200درصد بر دارایی خالص
خود بیفزایند در حیالی کیه چهیار دهیک پیایینی در میدی طیی همیین میدت ،یاهد سیقوط مییانگین
داراییهایشان بودهاند » (دنیای اقتصاد)1397 ،
اخص ضری جینی در مریکا
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جمعبندی و نتيجهگيری
در این مقاله به پنج م لفۀ یاتی نظام سرمایه داری ا اره د که هر کشوری در صورت پایرنیدی بیه
این اصول با ن مواجه خواهد د یات بییران زا ،سیسیتم توزییع در مید نیابرابر ،رقابیت گسیترده در
مقیاس جهانی ،بازارهای مالی نوسیانی و ر ید تولیید و افیزایش ثیروت همیان پینج م لفیۀ یاتیی نظیام
سرمایه داری است از نجا که سیستم اقتصادی مریکا تمایل زیادی به حفظ سرمایهداری لیریرال دارد،
بدون تردید ثار این م لفه ها را در اقتصاد خیود خواهید دیید ایین مقالیه ضیمن تیلییل ماهییت نظیام
سرمایهداری ،به تطریق م لفه های کالن اقتصادی مریکا با ن پرداخت و به دنرال پاسیخ بیه ایین سی ال
بود که یا میتوان احتضار سرمایه داری و افول قدرت اقتصادی مریکا را نتیجه گرفت؟ تیلیل دادهها
نشان می دهد که از بُعد اخص های کالن اقتصادی ،علیرغم اینکه اقتصاد مریکا مسیر ر د خود را
استمرار داده ،اما از ابعاد مختلفی نیز دچار افول نسرتاً دیدی ده است کاهش سهم اقتصاد مریکا از
تولید جهانی از  21درصد به  15درصد و قدرت گرفتن رقرای این کشور مانند چین بیا تصیاح

سیهم

 17درصدی در سال  ،2019از دست دادن رتره یک اقتصادی جهیان و واگیذاری ن بیه چیین از سیال
 ،2016افزایش نابرابریهای اقتصادی و نیز چرخههای تجاری بییرانزا کیه هیر ده سیال رخ مییدهید،
اقتصاد مریکا را در معرض تهدیدات جدی قرار داده است بدون تردید افول قدرت اقتصادی مریکا
امری تیقق یافته است و استمرار این روند در سال های تی اقتصاد مریکیا را در وضیع نامناسی تیری
قرار میدهد از طرفی با افزایش نابرابریها و یات بییرانزای نظیام سیرمایهداری و وقیوت بییرانهیای
پی در پی فروپا ی اقتصاد مریکا هرچند میتمل است ،اما زمان دقیقیی بیرای ن قابیل تصیور نیسیت و
دخالت عامل انسانی (دولت) در اقتصاد میتواند این امر را دچار تسریع ،تیأخیر ییا اصیالً نجیاتدهنیده
با د از بُعد اقتصادی ،نظام سرمایهداری بهدلیل ایجاد نابرابریهای دید نارضایتیهای زیادی در میان
توده مردم ایجاد کرده است و بیران های اقتصادی و مالی بستر بروز این نارضایتیهاست کیه سیرانجام
می تواند به فروپا ی یک کشور و یا یک سیستم اقتصادی منجر ود با این وجود نراید فرامیوک کیرد
که اقتصاد سرمایه داری توان باالیی برای هضم مشکالت دارد و میی توانید بیا فاصیله گیرفتن از اصیول
بنیادین خود ،اندکی از مشکالت را کاهش دهد ،کما اینکه بسییاری از کشیورهای اروپیایی بیا فاصیله
گرفتن از سرمایه داری لیررال و وضع مقررات متعدد ،نابرابری ها را کاهش داده و از عمق بیرانهیا نییز
کاستهاند با این وجود ،این مشکالت از نظام اقتصادی نها رخت برنخواهید بسیت بیا ایین اوصیاف،
سرمایهداری لیررال مدت هاست احتضار خود را غاز کرده و ناکار مدی ن اثرات یده اسیت ،امیا از
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نجا که اقناعی برای وجود یک جایگزین همانند اقتصاد اسالمی بیرای اقتصیاددانان بیه وجیود نیامیده،
نظام اقتصاد سرمایهداری با همه مشکالتش بهترین بد میسوب می ود
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مصط یپور ،منو هر« ،)1٣90( ،نقش نظام سرمایهداری در ایجاد بحرانهای اقتصادی و مالی» ،مجله اقتصاادی ماهناماه
بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی ،ش  5و  ،6صص .96-٨5
نما ی ،حسین ،)1٣٨9( ،نظامهای اقتصادی ،تهران :شرکت سهامی انتظار.
یوس ی ،جع ر ،)1٣٨7( ،بررسی تطبیقی قدرت نرم در گ تمان اسالمی و لیبرال دموکراسی ،تهاران :انتشاارات دانشاگاه
امام صادق ( ) و پزوهشکده مطالعات بسیج.
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ABSTRACT
The American economy is based on capitalist system, and a systematic
analysis of the American economy is not possible apart from the analysis of the
capitalism. The main purpose of this article is to examine the specific features
of the capitalist system in adapting to the components of American
macroeconomics and to answer the question of whether, given the inherent
nature of the capitalist system, declining of the American economy can be
concluded? The results of the study indicate that in terms of macroeconomic
indicators, reliance on liberal capitalism has caused the US economy to
continue its growth path, but in various dimensions to decline relatively
sharply. The US economy is shrinking from 21percent to 15 percent, and
competitors like China are gaining strength by gaining a 17 percent stake
in2019, losing a global economy and ceding it to China in2016, increasing
economic inequalities Also, the critical business cycles that occur every ten
years have exposed the US economy to serious threats and a relatively sharp
decline. There is no doubt that the decline of American economic power has
taken place, and the continuation of this trend in the coming years will put the
US economy in a worse position. On the other hand, with the increase of
inequalities and the critical nature of the capitalist system and the occurrence
of successive crises, the collapse of the US economy is possible, but the exact
time is inconceivable and human intervention in the economy (such as
government) can accelerate, prevent this or delay.

Abstracts of articles

An Analysis of the Nature of Capitalism and the Decline of
American Economic dency.

KeyWords Capitalism, America, Soft Power, Economy, Crisis, Inequality,
Business Cycle
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