ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﺤﺼﺎر ﮔﺮان ﻏﺮب ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻠﺖ ﻫﺎی
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ درآﻣﺪه و ﺑﺎ ﮔﺸﺎده دﺳﺘﯽ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و از اﯾﻦ راه ﺳﯿﻤﺎی
دﯾﺮآﺷﻨﺎی ﺧﻮد را در ﭘﺲ ارﻣﻐﺎن ﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ،ﭼﻪ ﺿﺮورتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎراتﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ؟
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻀﺎدﻫﺎیدروﻧﯽ ازﯾﮑﺴﻮ وﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽﻫﺎی روزاﻓﺰون اﻗﺘﺼﺎدیﺷﺮق از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺖ .اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﺤﺮان ﻫﺎ و ﺣﻔﻆ ﻫﺪفﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺳﺎﺑﻖ ،ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻏﺎرت و ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ
ﻣﻠﺖ ﻫﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری و ﺗﻦ دادن
ﺑﻪ ﺑﺴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم اﺳﺖ .
ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ،اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم را از اﻗﺘﺼﺎد ﻏﺮب ﺟﺪا ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و
»ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ« اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب »ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ« ﻣﻠﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﺳﯿﻤﺎی واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﺮب ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺪارﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺎ
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﯿﻼی دﯾﺮﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .
ﻻزم ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﭼﻘﺪر دور از واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺛﺮوت ﺑﯿﮑﺮان اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ از راه ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه
ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  .ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮان اﺳﺘﻌﻤﺎر در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻏﺎرت ﻣﻠﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﯿﮑﺮان ﺛﺮوت درآﻣﺪه،
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ .ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺸﯿﺰی ارزش ﻧﺪارد.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدی
اﻧﺤﺼﺎرات ﻏﺮب ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻓﻘﺮ ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز و اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺷﺌﻮﻧﺎت
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ  ،آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ وﺟﻮد
دارد .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎداﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوﺳﻪای ﮐﻪدرﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻋﻢ از ﻗﻄﺐ ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ آن ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
اﯾﻦ دو ﭘﺪﯾﺪه روﯾﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺟﻮدﺷﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺰک
ﮐﺎری ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽﻧﻤﯽﺗﻮان ﻏﺎرﺗﮕﺮیاﻧﺤﺼﺎرات ﺟﻬﺎﻧﯽ راﭘﻨﻬﺎنﮐﺮد وﻓﻘﺮﻣﻠﺖﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه
را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮم آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺖ .
ارﻗﺎم زﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦواﻗﻌﯿﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﺪ :ﺗﻨﻬﺎ درﺳﺎل  ۱۹۶۶ﺳﻮدﺧﺎﻟﺺ ﭼﻬﺎر اﻧﺤﺼﺎر
ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻨﮕﯽ از  ۸۳۶۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ  ۹۱۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر
اﻧﺤﺼﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺷﯿﻤﯽ دوﭘﻮن  ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺟﻨﺮال دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﺷﮏ

اﺳﺖ  ،اﻧﺤﺼﺎرﻧﻔﺘﯽ اوﻧﯿﻮن اوﯾﻞ اوف ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻨﮕﯽ وﺳﺘﯿﻨﮕﻬﺎوس
اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ .
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨﮕﯽ ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺑﺎرز ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﻧﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻏﯿﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻀﺎد ﻋﻤﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺟﻬﺖ ﺟﺬب و
ﻏﺎرت ﺛﺮوت ﺑﯿﮑﺮان ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دارد .ﺗﻼش ﺣﺎدﺛﻪ آﻓﺮﯾﻨﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﻓﺮوﺧﺘﻦ
آﺗﺶ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺮب ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﺎ و
ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اش ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ داﺧﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ رﺷﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﺷﮑﺎل و
ﺻﻮرت ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ دارد.

ﻓﺼﻞ اول

اﻧﺤﺼﺎرات ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﺮوز

ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﻫﺮج و ﻣﺮج
ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﻏﺮب در ﻗﺒﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی وﻗﻔﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺮق ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ
واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻣﻤﺎﻟﮏﻏﺮﺑﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ  ۳۰ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ دوران ﺣﯿﺎﺗﺶ روﺑﺮو ﺷﺪ ،رﻫﺒﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺷﮕﺮف اﻗﺘﺼﺎدی در ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻻزم دﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻮاﯾﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﻀﺎدﻫﺎی دروﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و
ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﮑﻮﻓﺎن ﺷﺮق درﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﻫﺮج و

ﻣﺮج وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺎزار را از راه ﭘﯽ اﻓﮑﻨﺪن ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ دوﻟﺘﯽ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻨﺪ.
آﯾﯿﻦ ﻣﻄﻠﻮب آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ دوره آﯾﯿﻦ ﮐﯿﻨﺰ ﺑﻮد.
ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از راه اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺪاﺑﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی را ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ  ،وارد اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ  ۵۰ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر در اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﺮق ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺷﮕﺮﻓﯽ رﺳﯿﺪ .اﻗﺘﺼﺎد ﻏﺮب ﺧﻄﺮ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اش را در اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮد.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻘﺘﺪر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
دادﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ آﯾﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﯿﻨﺰ ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
از ﺗﺪاﺑﯿﺮ آﻧﯽ و ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺳﻮد ﻣﯽ ﺟﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺷﺪ درازﻣﺪت را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد
وارد ﻧﻤﻮد.
در ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ  ۶۰ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺮب ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺮق ﺑﻮد و در ﭘﻬﻨﻪ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ روزاﻓﺰون ﺧﻮد را ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺬاری  ،ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺬاری وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح
ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و دراز ﻣﺪت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎب ﺷﺪن اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه ﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺮب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻣﻮاج » ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺮق«
اﺳﺖ  ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎر
ﻧﻤﯽ آورد.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ دوﻟﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ
وﺟﻮد ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ اﺗﮑﺎء ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺬاری و در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ در
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﻬﺒﻮدﮔﺴﺘﺮه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدﻣﻠﯽ ﺗﻼش ورزﯾﺪه،
ﺳﻬﻢ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی
ﻣﻮﺛﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﻟﯿﺪی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮐﺎﻫﺶ داده ،از
ﺛﺮوت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻄﺢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﺑﻪ ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯽ
ﺗﺮی ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺗﺸﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻮق را در ﻣﻘﯿﺎس
وﺳﯿﻌﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﻨﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﻮدی ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮﺧﯿﺰد.
ﻧﻘﺶ ا ﻧﺤﺼﺎرات
ﻧﻔﻮذ اﻧﺤﺼﺎرات در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری از دوﻟﺖ زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ۶۰
اﻟﯽ  ۸۰درﺻﺪ اﻗﺘﺼﺎد در دﺳﺖ اﻧﺤﺼﺎرات ﻗﺮار دارد .اﮔﺮ ﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﮐﻨﺎر اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﻌﺪود ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﯿﻤﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در  ۱۵ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﻮج ﺟﺬب و ادﻏﺎم ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻣﻨﻪ روزاﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎن دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ درآﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﺰاران ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از  ۱۹۵۰ﺗﺎ اواﯾﻞ
ﺳﺎل ﻫﺎی  ۶۰ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ۳۷۰۰ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ را از
راه اﺧﺘﻼط و اﻧﻀﻤﺎم ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد درآورده اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻔﻮذ و ﻧﻘﺶ اﻧﺤﺼﺎرات را در
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎیﻋﻈﯿﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺗﻀﺎدﺧﺎص در دﻧﯿﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺳﯿﺒﺮﻧﺘﯿﮏ اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻋﻤﯿﻖ
ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺬاری را در داﺧﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮع
آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺑﺎزار ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎی دوره ای  ،ﺑﺤﺮان ﻫﺎ و اﻓﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮام ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری ،از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﭘﺮﻫﯿﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﮑﺎران رﺳﻤﯽ ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ژاﭘﻦ،
ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ  ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا در آﻏﺎز ﺳﺎل  ۱۹۶۷ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۹۶۰
ﻗﺮﯾﺐ  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﮑﺎران رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه
ﮐﺸﻮرﻫﺎ

۱۹۶۰

ژاﻧﻮﯾﻪ-ﻓﻮرﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ درﺻﺪ

ﻣﻼﺣﻈﺎت

۱۹۶۷
ﺟﻤﻬﻮریﻓﺪرالآﻟﻤﺎن ۲۳۷

۶۵۵

+۱۷۶/۴

ژاﭘﻦ

۵۰۰

۸۴۰

+۶۸

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

۳۹۳

۶۴۴

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

۱۳۱

۱۹۰

+۴۵

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

۸۳۶

۸۷۸

+۵

ﮐﺎﻧﺎدا

۴۴۶

۴۰۰

-۱۱/۵

اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ۳۸۵۷

۳۱۸۳

ارﻗﺎم ﺳﺘﻮن اول و
دوم ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد.

+۶۳/۹

+۲۱

ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﺰرگ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »:در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎدت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،رﺷﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ، «.اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺮک ﻫﺎی
ﻣﻬﻢ و ﺟﺪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﻣﺰی ﺑﺮای

رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه اﺳﺖ  ،دوام ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ  .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزش ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮض
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی رﻗﯿﺐ از ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ .اﻧﺤﺼﺎرات در ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ و ﻓﻦ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﻣﻮاﺿﻊ اﺳﺘﯿﻼ ﮔﺮاﻧﻪ ﺷﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺗﺐ و ﺗﺎﺑﻨﺪ.
اﻧﺤﺼﺎری ﮐﺮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﭘﺎ ،در ﻣﺒﺎرزات رﻗﺎﺑﺖ آﻣﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﮐﺴﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺤﺼﺎرات ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﯿﺮون راﻧﺪن رﻗﺒﺎی ﺧﻮد از اﯾﻦ
ﺑﺎزارﻫﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ  ،ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﮐﻪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
رﺷﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺮک ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در
دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﻤﺎی
ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﻤﻮﻧﻪ وار اﻧﺤﺼﺎرات ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﺠﺎدﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮمﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع،ﮔﺮاﯾﺶاﺳﺎﺳﯽ
اﻧﺤﺼﺎراتﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﺠﺎد
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﺎزه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎف و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻔﻮذ اﻧﺤﺼﺎرات ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی
ﻋﯿﻨﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺣﺘﺮاز ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺮب ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺤﺼﺎرات ،ﺗﻮدهای از اﺷﯿﺎی ﺑﯽﻣﺼﺮف را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری
اﻧﻮاع اﮔﻬﯽﻫﺎ ،ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺧﺮده ﺑﻮرژواﻫﺎی ﻣﺪﭘﺮﺳﺖ را ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﺗﺠﻤﻠﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ از
اﻋﺘﺒﺎرﺷﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،در ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد
داﻧﺎن ﻟﯿﺒﺮال آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۴۰درﺻﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ زاﯾﺪ و

ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد .اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺎت ﺑﯽﺷﮏ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود و ﻫﻮای ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﻧﻔﺲ ﮔﯿﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﮔﺎز
ﺳﻤﯽ »ﺳﻤﻮگ« ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮔﺮدد.
ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ از رﻗﺒﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را ﺑﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻇﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و آﻧﮕﺎه ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ً
ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ و واﻗﻌﺎ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.
ﺑﺎ وﺟﻮداﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در رﺷﺪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی
ً
ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺧﺼﺎﯾﺼﯽ ﻣﺤﻠﯽ دارد ،زﯾﺮا ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد؟ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل اﺳﺎﺳﯽ و ﺷﺎﻟﻮده ای ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ،ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻘﯽ ﻧﻤﻮد .در
آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﻣﻞ ادﻏﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ  ،ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮد.
در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ) ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ(  ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ در ﻗﺎﻟﺐ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺷﺎن،ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ  ،ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗﺠﺎری را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.

ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ،دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ »رؤﺳﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ« در رأس ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﮐﻪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻤﺪه ﺳﻬﺎم اﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ و رﻫﺒﺮی
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ در ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻫﺎ و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ در دﺳﺖ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺮار دارد .ﺑﺮای اﺣﺮاز اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻫﺎ اﻓﺮادی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دارای
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ ﻻزم ﺑﻮده و از ﻓﻨﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ »ﺳﯿﺒﺮﻧﺘﯿﮏ اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎرﮔﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ« ﺑﺎ اﻃﻼع ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪوزی از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﺎص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻓﻘﻂ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﺮد ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﻘﺶ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎرﺗﯽ »دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه« ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺮدم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻬﺎده،
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﻬﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺎن در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ و
ﻏﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮد ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﯽ
ً
ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .ﻧﺒﻮدن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﺻﺪور
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ
وﻇﯿﻔﻪ ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮمﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻧﻮع
ﺟﺪﯾﺪی از اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و »ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ« اﺳﺖ.

ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ درﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺻﯽ اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۹۶۶ﺣﺠﻢ ﮐﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻓﻘﻂ  ۱۷درﺻﺪ ﻓﺰوﻧﯽ
ﯾﺎﻓﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻧﺤﺼﺎرات آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ درﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک  ۴۰درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل ر.ﻣﺎرچ ،وزﯾﺮ ﺑﺮق اﻧﮕﻠﯿﺲ رﺳﻮخ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ آﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ »ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻣﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ« ﺑﺪل ﮐﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر وارد ﮐﻨﻨﺪه دروازه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ اش را ﺑﻪ روی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،در ﺟﺎده ﻟﻐﺰان و ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﮔﺎم ﻧﻬﺎده ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را در
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ وﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻧﺤﺼﺎرات ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ
دوﻟﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آﻧﻬﺎ داده اﻧﺪ  ،ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ در
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺪرت
رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮری را در ﻗﺒﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺐ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﻮﺟﻮد
آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﻗﯿﺐ ﺟﺪی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎزی،
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ  ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺎدر ،از ﺣﯿﺚ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
»ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ« ﮐﺸﻮرﻫﺎی رﻗﯿﺐ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ

واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻀﺎدی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ  .ﻓﯽاﻟﻤﺜﻞ ﻓﻮرد در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺷﻌﺒﻪای را در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﺑﻮﺟﻮد آورد،
وﻟﯽ ﺑﺪون ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دوﻟﺖ و اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه  ،اﻧﺤﺼﺎرات ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی
آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﮔﺬرﻧﺪ و اﯾﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎ را ﻧﺪﯾﺪه اﻧﮕﺎرﻧﺪ .اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ
ﻋﻠﯿﻪ اﺧﺮاج ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺆﺳﺴﺎت اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ درﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ.
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺒﺎرزه ﻋﻨﻮداﻧﻪای درﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﮔﺮوه ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻧﺤﺼﺎرات دوﻟﺘﯽ ،ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
در اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﻌﯽ داﺷﺖ آن را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاﻃﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ واﭘﺴﮕﺮا ﺑﺪل ﮐﻨﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦدوﻟﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻧﺤﺼﺎرات
اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻗﺪرت
رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﮐﺎی ﻣﺎوراء آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ
ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻣﺒﺎرزه ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن
دارد .ﻣﺘﺮوﭘﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺴﻠﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
اﮐﻨﻮن ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری دﻗﯿﻘﯽ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ .اﻓﺸﺎء ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک

ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری و ﭘﺮده دری از ﻏﺎرﺗﮕﺮیﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﻧﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎزیﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد.
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﺲ ازﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ازﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری  ،دوره ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺳﺮﯾﻌﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖ.اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﻫﻮنﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ
دوﻟﺘﯽ و اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ اﺳﺖ.
در ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه؛ ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺣﺪت ﮐﻤﺘﺮی دارد .اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻤﺎت دوﺑﺎره ﻗﻮت ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺑﺤﺮان ﺑﻪ رﺷﺪﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎلﻫﺎی
آﺧﺮ دﻫﻪ  ۵۰و آﻏﺎز دﻫﻪ  ، ۶۰ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﭘﻮﭼﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻮرات را ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
رﺳﺎﻧﺪ .اﮐﻨﻮن در ﻏﺮب ﺣﺘﯽ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎددان ﺟﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻣﻌﺠﺰه اﻗﺘﺼﺎدی«
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری دﯾﺮ ﯾﺎ زود
ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻀﺎدﻫﺎ،ﺑﺤﺮانﻫﺎ وآﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎی ﺣﺎد و ﻋﻤﯿﻖ اﻗﺘﺼﺎدی روﺑﺮوﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ
ﭘﻮلﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻟﯿﺮه اﻧﮕﻠﯿﺲ،ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ دراﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻟﯿﺮه ﺗﻬﺪﯾﺪی واﻗﻌﯽ ﺑﺮای دﻻر اﺳﺖ.
ارﺗﺠﺎﻋﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺎدﺛﻪ آﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻋﻮاﻗﺐ ﺷﻮﻣﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ.
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن روزاﻓﺰون ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ  ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻤﯽ
در ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎر ﻣﺰدوران در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ۷۵
درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۴۰ﺑﻪ  ۸۹درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۶۵رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان

ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﻟﻮده اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺗﺤﺎدﺿﺪاﻧﺤﺼﺎری وﺳﻌﺖ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻘﻂ از راه ﮔﺬار ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﻬﺎن از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﯿﺎدت ﺑﻼﻣﻨﺎزع اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را درﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ .ﮔﺮاﯾﺶ اﺻﻠﯽ دوران ﻣﺎ
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو و ﺑﺎﻟﻨﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺿﺎﻣﻦ
ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﺮای ﮔﺬر ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﯾﺪ در رﺷﺪ اﻧﺤﺼﺎرات
از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺤﺼﺎرات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮏ ﻗﺮن ﻣﯽﮔﺬرد .دﻫﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﻼشﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺮای ﮔﺮدآوردن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪ اﺳﺖ .در
آﻏﺎز ﻗﺮن ﻣﺎ ،اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ای رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎرات اﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ،
ﻧﺒﺾ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﺑﺘﺪا ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﺷﺪن در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
اﻗﺘﺼﺎد ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ،رﺷﺪ اﻧﺤﺼﺎرات ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺠﺎرت ﺑﺪوناﺳﺘﺜﻨﺎء در دﺳﺖ اﻧﺤﺼﺎراتﺑﺰرگ ﻗﺮارﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎرات
در ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ رﺳﻮخ ﮐﺮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ در دﺳﺖ ﭼﻨﺪ اﻧﺤﺼﺎر ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﻗﺮار دارد.

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻣﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻠﺰوﻣﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺤﺼﺎرات ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺪل
ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰﺗﻮﻟﯿﺪ درﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﺴﻠﻂاﻧﺤﺼﺎرات،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﻬﻢ ﺑﯽﺷﻤﺎری
ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ و
ﺑﯿﺶ زﯾﺎد واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻣﺤﺪوده ﮔﺮوه ﺑﻨﺪیﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در دوره رﻗﺎﺑﺖ آزاد  ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺎﺑﺮﯾﮏ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
ً
داﺷﺘﻨﺪ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮐﻮﭼﮏ دارای ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺤﺼﺎرات ﮐﻨﻮﻧﯽ از اﺗﺤﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ .اﻧﺤﺼﺎرات در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ،واﺣﺪﻫﺎی
ً
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ از ﺣﯿﺚ ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﺎری  ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎﻫﯽ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ وﻟﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ  ،ﮔﺮوه اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و
اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
ﺳﯿﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻧﺤﺼﺎرات
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﮑﯽ از ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺎن ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﺷﺪ
اﻧﺤﺼﺎرات اﺳﺖ .در آﻏﺎز ﻗﺮن ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﯾﺎدآور ﺷﺪ  ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،اﮐﻨﻮن زﯾﺎد ﺷﺪه  ،در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ

ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت در رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﺎدی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﻧﻘﻼب ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺷﯿﻤﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و
اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﮏ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻮﺟﻮد آورده
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺮﮔﺰ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪ واﺣﺪ ،ﻣﺤﺼﻮل واﺣﺪ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﺧﻪ ای در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺑﻐﺮﻧﺞ از آن و ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪد از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎ درآﻣﯿﺨﺘﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ،ﻣﺤﺼﻮل آﻏﺎزﯾﻦ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺎس ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
)ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻤﻮدی( ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﭘﺮوﺳﻪ واﺣﺪ ﮔﺮد ﻣﯽ آورﻧﺪ)ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻓﻘﯽ(.
ﺗﻨﻮع دادن ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻤﺮﮐﺰﺗﻮﻟﯿﺪ و رﺷﺪاﻧﺤﺼﺎرات اﺳﺖ .در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎرات ،ﺗﻨﻮع دادن ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮔﺮدآوردن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ وﺳﯿﻌﯽ از
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ » ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ اﺳﺘﯿﺘﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮرﭘﻮرﯾﺸﻦ

United stastes steel

 «corporationاﻧﺤﺼﺎر ﻣﻬﻢ ذوب ﻓﻠﺰات آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺳﯿﻊ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻫﺎی ذﻏﺎل و ﻓﻮﻻد روﻫﺮ  ،Ruhrاوﮔﻮﺳﺖ ﺗﯿﺴﻦ – ﻫﻮت

August

 ، thyssen-Hütteﮐﻠﻮﮐﻨﺮ  ، Klöcknerﮐﺮوپ  Kruppو ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻠﺰ ﮔﺪاز
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺷﻨﺎﯾﺪر  Schneiderو ﺳﯿﺪﻟﻮر  Sidelorوﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم را ﺑﺮای

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﻓﻠﺰ ﮔﺪازی و راه آﻫﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻞ ﻫﺎ  ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﻨﺪری
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺳﻨﺘﯿﺘﯿﮏ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮمﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﭼﻮن ﻫﻮﺧﺴﺖ
 Hoechstو  BASFآﻟﻤﺎن ﺑﺎﺧﺘﺮی در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن  ،ﻓﻠﺰ ﮔﺪازی و ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻧﺤﺼﺎرات ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻮب و ﭘﻮﺳﺖ در اﻣﻮر
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ داﯾﻢ اﻟﺘﺰاﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ،ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﮔﺎه ﺑﻪ ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﺷﻤﺎره ﻣﯽ رﺳﺪ.
رﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
اﻧﺤﺼﺎرات از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﯿﺰان
ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮد را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺗﻨﻮع دادن اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻧﻮاع
ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮد ﻫﻢ آﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﺑﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﺣﺘﯽ از رﺷﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﺴﯿﺎر دورﻧﺪ.
ﺗﻨﻮع دادن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻪ از راه ﻧﻔﻮذ در ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ،ﺧﻄﺮ ﺗﻨﺰلﻣﻨﺎﻓﻊ در رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﻣﻔﺮوض ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎزار رﻗﺒﺎ ،اﻧﺤﺼﺎری ﮐﺮدن اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ،
ﻟﻮازم و ﮐﺎﻻﻫﺎ،اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ازاﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزار ،ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻨﻮع دادن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺗﻨﻮع دادن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻣﮑﺎن داده اﺳﺖ  ،در ﻗﺒﺎل ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع
ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ،ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﻄﺮ اﻓﺖ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮاﺗﯽ را
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وارد ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از
 ۱۹۴۸ﺗﺎ  ۱۹۶۴ﺑﯿﺶ از  ۱۲۰۰۰ﺷﺮﮐﺖ در  ۲۰۰ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ .در
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ  ۶۸ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺰء ﻟﯿﺴﺖ  ۵۰۰ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺤﺼﺎرات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﻨﻮع دادن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻄﻮر ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اوﻟﯿﻦ دﻫﻪ ﻫﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ  ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪیﻫﺎی
اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺰای ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﻤﻠﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﺪوده ﺷﺎﺧﻪ »ﻣﺎدر« اﺳﺖ.
وﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ً
ﻣﺜﻼ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻫﺮ ﯾﮏ از ده ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ  ۵ﺗﺎ ۱۵
رﺷﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دارﻧﺪ .ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﺗﺎ  ۵۰رﺷﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪی
اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  ،دو ﺳﻮم ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﻧﺼﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﯽ
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﺷﮑﺎل اﻧﺤﺼﺎری ﺷﺪن
در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪای
دارﻧﺪ .ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در
اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ﮔﺮد آﻣﺪه اﻧﺪ.

ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺻﺪر اﯾﻦ ﻫﺮم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﯾﺎ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ  Holdingﻗﺮار دارد .اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ اﺗﮑﺎء ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ اﻧﺪازد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی
ﻣﺎدون ﯾﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺟﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎن ﺧﯿﻠﯽ دور اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا
ﻓﻘﻂ از راه »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ« ﭘﯿﻮﻧﺪ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را در
ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرزی از اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﺴﻠﻂ دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻼش ﻣﯽ ورزﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﺸﺘﺮی از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﺒﺎرزه رﻗﺎﺑﺖ آﻣﯿﺰ را ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪت ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ در ﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪن ﻟﻮازم و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ،
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را در ﻣﯿﺎن اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ اﻧﺤﺼﺎرات ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻠﻄﻪ آﻧﻬﺎ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﭘﯽ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺟﻨﺒﻪ
ﺣﺎدﺛﯽ و ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﻓﺰودن اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽﺷﺎن ،ﻣﺮزﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را ﭘﯽدرﭘﯽ ﻧﻘﺾ ﮐﺮده و در ﻗﻠﻤﺮوﻧﻔﻮذ
رﻗﺒﺎیﺧﻮد رﺳﻮخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﯾﻔﺎن ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ

ﻣﻮاﻓﻘﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻠﯽ ١ﺳﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺗﮑﺎء ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﻗﺎﺑﺖ ،ﻫﯿﭻ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻮاﻓﻘﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻠﯽ در آﻏﺎز رﺷﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ

 -١در اﺑﺘﺪا ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻔﺮد ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را از راه ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﮐﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼلﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاﻓﻘﺖﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮمﻫﺎ و ﺗﺮاﺳﺖﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮔﺮوه ﺑﻨﺪیﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎﻧﻪ وﺗﮑﻮﯾﻦﺗﺮاﺳﺖﻫﺎ و ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮمﻫﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
اﻣﺮوزه ﻣﻮاﻓﻘﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻠﯽ ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻫﺎ و ﺗﺮاﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﺗﻞ ﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﻞ ﺗﺮاﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﺒﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﯾﻦ
اﻧﺤﺼﺎری ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﻞ ﻫﺎ را ﺑﻪ
ً
»ﻣﻄﻠﻮب« و » ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺎرﺗﻠﯽ رﺳﻤﺎ
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.دراﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻗﺎﻧﻮن ،ﮐﺎرﺗﻞﻫﺎ را ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی
ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﯿﺎس رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎزار
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻋﻤﻞ ﮐﺎرﺗﻞ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ آﺷﮑﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ در دﺳﺖ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر
اﻧﺤﺼﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎرات اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺎرﺗﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ را ﻟﺪرﺷﯿﭗ  Leadershipﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻧﻮاع
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺮای ﭘﯽ رﯾﺰی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺆﺳﺴﺎت  ،اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﭘﺮﺧﺮج و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﻬﻢ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ وﺳﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن ﺑﻮرژوا  ،اﺷﮑﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ اﻧﺤﺼﺎرات را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری آﻧﻬﺎ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺳﺨﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
رﻗﺎﺑﺖ  ،ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮق دارد .اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺒﺎرت از اﺷﮑﺎل ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺤﺼﺎری ﮐﺮدن
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻧﻔﻮذ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻮر ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد ﺗﺎ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی
آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ و ﺗﺎزه ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎی ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﯽ دارد .رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ،اﻧﺤﺼﺎرات ﻏﻮل
ﭘﯿﮑﺮ را وادار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ راه ﺳﻮد
ﺳﺮﺷﺎر ﺑﺪﺳﺖ آورده ،ﺑﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎزه ﺗﺮی ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ درﯾﻎ ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از آﻫﻨﮓ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﮐﺎر ﺑﺴﺖ ﻓﻮری ﮐﺸﻔﯿﺎت
ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ.
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻫﺎی ﺑﺰرگ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﻣﻮر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ً
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺧﺮج ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺜﻼ دوﭘﻮن  Dupontو ﯾﻮﻧﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺎﯾﺪ Union
 Carbideﮐﻪ از اﻧﺤﺼﺎرات ﻋﻤﺪه ﺷﯿﻤﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۵درﺻﺪ ﺳﻮد
ﺣﺎﺻﻠﻪ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺤﺼﺎرات آﻟﻤﺎن ﺑﺎﺧﺘﺮی
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺟﯽ.ای.ﻓﺎرﺑﻦ اﯾﻨﺪاﺳﺘﺮی  G.I.Farben-industrieدر  ۱۹۶۵ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
 ۳/۶ﺗﺎ  ۴/۱درﺻﺪ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮد .اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﺗﻼش اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ،از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻤﺪه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ
اﺻﻮﻻ ﻫﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﯽ در ﺧﺎرج
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺤﺼﺎرات ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﺤﺪوده ﮐﺸﻮر اﺻﻠﯽ
و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪن درﻣﺴﺎﺣﺖ وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮمﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را در ﺧﺎرج ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ

ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺤﺼﺎرات ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﯽ روی ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات را ﮐﻤﺘﺮ
از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ در ﺧﺎرج ،ﯾﻌﻨﯽ درﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ،ازﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻘﺎﺿﺎ و وﺿﻊ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش و ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﭘﺲ از ﻓﺮوش اﻗﺪاﻣﺎت
ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻧﻬﺎ در ﺧﺎرج دارﻧﺪ ،ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺤﺼﺎرات را ﺗﻘﻮﯾﺖ
و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ً
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻔﻮذﺷﺪﯾﺪاﻧﺤﺼﺎرات ،ﻣﺜﻼ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﯽدﺳﺘﻤﺰدﻫﺎﺳﺖ.ﺑﻬﺎیدﺳﺘﻤﺰد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی
ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮس ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ .اﻧﺤﺼﺎرات آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از راه ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ
ﺷﺪﯾﺪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس
روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﺮا اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺰرگ در اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ وﺳﯿﻊ ﺷﻌﺐ ﺧﻮد در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﻼش ﻣﯽورزﻧﺪ.

ً
ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺎزه دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد :ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در

ﺷﯿﻤﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﺗﮑﻨﯿﮏ از ﺣﯿﺚ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ آن ﻗﺪر ﻏﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ از راه ﻣﻮاﻓﻘﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وﺿﻊ
اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎرات را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽدارد.ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاعﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ رﻗﺒﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ﻋﻤﺪه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺸﺘﺮک و اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درازﻣﺪت در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺎء ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻧﭙﺮدازﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﻮد .اﺷﮑﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﻠﯽ ،ﻧﻔﻮذ
روزاﻓﺰون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ را در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﻧﺤﺼﺎرات ﻋﻤﺪه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ زﯾﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ :ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﻬﻮر اﻧﺤﺼﺎرات ﻋﻤﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل از
ﻃﺮف ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻮرﭼﻮن  Fortuneارﮔﺎن اﻧﺤﺼﺎرات آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺎﻣﻞ ۲۰۰
ً
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻻﺻﻞ
وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎرات از ﺣﯿﺚ ﻗﺪرت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از اﻧﺤﺼﺎرات ﻋﻤﺪه ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ً
اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی و ژاﭘﻦ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮداﯾﻦ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮمﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ ،از اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
●
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺤﺼﺎرات رﺷﺪ ﻋﻈﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰارﻫﺎ و ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن و ﭘﯽ رﯾﺰی رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ
ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎی
ً
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺠﺰا ﺑﻮد ،در ﯾﮑﺠﺎ ﮔﺮد آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ رﺷﺘﻪ اﻧﺤﺼﺎرات را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ دارد ،ﻃﺒﯿﻌﺖ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﻌﺎﯾﺐ
ﻋﻀﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺸﺪﯾﺪ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ رﺷﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺑﺎﻟﻨﺪه و ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﻬﻨﻪ و ﺗﺮﻣﺰﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ وﻗﺖ روﺷﻦ
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻮﯾﻦ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺗﺤﺎد وﺳﯿﻊ ﺿﺪ
اﻧﺤﺼﺎری ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.

روﯾﺎل داچ ﺷﻞRoyal Datch Shell
ﯾﺎ ﻫﺸﺖ ﭘﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
در ﮐﻨﺎر ﺟﺎدهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻏﻠﺐ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ،ﮔﺎراژﻫﺎ ،ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮدرﺷﺎن ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ آرم ﺻﺪف درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
»ﺷﻞ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ آرم ﺑﻪ »روﯾﺎل داچ ﺷﻞ« ،ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎی
ﻧﻔﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﯾﻦ ﺻﺪف ﺑﺮای دهﻫﺎ ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺳﻤﺒﻞ و ﻣﻈﻬﺮ ﻏﺎرت ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﺛﺮوت ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﻬﺎ و ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
دﺳﺖاﻧﺪازی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺟﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روﯾﺎل داچ ﺷﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد.

ﺷﻞ در دوران »ﺗﺐ ﻧﻔﺖ« در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﻧﻮزده ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ،اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل ،۱۸۹۰
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ »روﯾﺎل داچ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم  Royal Dutch Petroleumﺑﻮﺟﻮدآﻣﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
اﻣﺘﯿﺎزی در ﺳﻮﻣﺎﺗﺮا ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻟﻨﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم م .ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ
 M.Samuelﮐﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﺻﺪف درﯾﺎﯾﯽ از ﺧﺎور دور ﺑﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻞ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت اﻧﺪ
ﺗﺮدﯾﻨﮓ  Shell Transport and tradingرا ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل
 ۱۹۰۳ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺸﯽ ﺗﯿﮏ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم  Ishietic Petroleumﺑﻪ رﻫﺒﺮی و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﺻﺮاﻓﺎن ﻫﻠﻨﺪی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻫﺎﻧﺮی دﺗﺮدﯾﻨﮓHenri Deterding
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﻌﺮوف ﭘﺮووﮐﺎﺳﯿﻮن ﺿﺪ ﺷﻮروی ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺷﻞ و روﯾﺎل
داچ در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ روﯾﺎل داچ ﺷﻞ را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ .اﯾﻦ ادﻏﺎم ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﻌﺎل روﭼﯿﻠﺪﻫﺎ  Rothschildﮐﻪ از ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ً
روﯾﺎل داچ ﺷﻞ ،ﭘﺲ از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻏﻮل

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد اوﯾﻞ )ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ( ) Standard oil (New jerseyﺑﻪ ﺗﻌﺮض
وﺳﯿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺷﻞ در ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ  ۲۰از ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮدرآورد.ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را در
اﻧﺪوﻧﺰی وﺳﻌﺖ داد و ﻫﻤﻪ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ از ﺻﺤﻨﻪ دور ﺳﺎﺧﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی
دﻫﻪ  ۳۰ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺒﺎرزه در راه ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ اﻧﺤﺼﺎرات ﻧﻔﺘﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ دوم
ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﺪرت وی را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﻮد.
اوﻟﯿﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎری در ﺳﺎل  ۱۹۳۸ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم وارد آﻣﺪ.دراﯾﻦ ﺳﺎل دوﻟﺖ ﻣﮑﺰﯾﮏ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ال اژﯾﻼ  El Agilaﺷﻌﺒﻪ روﯾﺎل داچ ﺷﻞ را از ﻣﻮاد ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ.

ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم در اروﭘﺎ ﺑﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﻧﻔﺘﯽ
روﻣﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪ .ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻫﻠﻨﺪ و
آﻟﻤﺎن ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮد .ﺷﻞ در اﻧﺪوﻧﺰی و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی روﺑﺮو
ﺷﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ و ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﻧﻪ
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮاد
ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ واﺣﺪاث ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﻧﻤﻮد.
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﻫﻢ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮادﺟﺪﯾﺪ ﻧﻔﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺌﻮ،
ﻗﻄﺮ و ﻋﻤﺎن ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در درﯾﺎی ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ .
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،رو ﯾﺎل داچ ﺷﻞ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی اﺳﺖ .ﺛﺮوت
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم از ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﺗﺎ  ۱۹۶۵از  ۸/۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ  ۱۲/۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و ﺳﻮد وی از
 ۵/۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ  ۷/۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر  ،ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم در ﮐﺴﺐ ﺳﻮد
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎم را ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺎن اﺣﺮاز ﮐﺮده و از ﺣﯿﺚ
ﺛﺮوت ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اوﯾﻞ )ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ( آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ.
ً
روﯾﺎل داچ ﺷﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺻﺪ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﺷﻌﺒﻪ و ﻗﺮﯾﺐ  ۱۷۴ﻫﺰار
ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارد .در ﺳﺎل  ۱۹۶۵ﺗﺎ  ۵۵درﺻﺪ درآﻣﺪﻫﺎی ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم از ﻧﯿﻤﮑﺮه ﻏﺮﺑﯽ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ درآﻣﺪ  ۳۳درﺻﺪ داراﯾﯽ ﺧﺎﻟﺺ آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم
ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻢ ﻧﻔﺖ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و  ۷۴ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ در اﺧﺘﯿﺎر
ً
دارد  .ﻧﻔﺘﮑﺶ ﻫﺎی ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ  ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻮ ﮔﺎز ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم  ۴۰ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

روﯾﺎل داچ ﺷﻞ از راه اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺰد ﻧﺎﭼﯿﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد .از  ۱۹۶۰ﺗﺎ  ۱۹۶۵ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم  ۶۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر،
ً
ً
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﻏﻮل ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﻧﺎزل ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻓﺮآوردﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ارﺗﺒﺎط دارد.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ  ۲۰ﺗﺎ  ۵۰ﺑﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج آن اﺳﺖ  .ﺳﻮد
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۵۰درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺳﺖ.
●
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و اداری روﯾﺎل دچ ﺷﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم  ،ﺗﺮازﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ ﻫﺮم
ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در راس آن دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ روﯾﺎل داچ ﺷﻞ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم ﻫﻠﻨﺪی و
ﺷﻞ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت اﻧﺪ ﺗﺮدﯾﻨﮓ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۶۰و  ۴۰درﺻﺪ
ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺗﺎ آﻓﯿﺶ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم ﻣﺎآﭼﺎﭘﯿﺞ Bataafish Petroleum
 Maatshapijو ﺷﻞ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم را در دﺳﺖ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮف ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ی
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ،اﺻﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ را در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﻋﻤﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم اﺳﺖ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ
ﻫﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻀﻮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﭼﻬﺎر ﻣﺪﯾﺮ از ﻃﺮف ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻠﻨﺪی و ﺳﻪ ﻣﺪﯾﺮ از ﻃﺮف
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  .در ﺳﺎل  ، ۱۹۶۵ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﯾﮏ
ً
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ درآﻣﺪ .ﻧﺎم او م .اﺳﭙﯿﺖ  M.spetاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ رﺋﯿﺲ
ﺷﻮرای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻞ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺳﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺳﻪ ﻫﻠﻨﺪی و ﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ .ﺳﺎﻣﭙﺴﻮن  Sampsonﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس
ً
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ » ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ « ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ » :اﯾﻦﻫﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
اﻓﺴﺎﻧﻪ ای در داﺧﻞ ﺷﺮﮐﺖ و ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺼﻮر ﻣﯽ رود ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﭘﺮده
ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ۵۰ ،ﻫﺰار ﻟﯿﺮه اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﮓ در ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎزه اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺖ«.
اﻟﺒﺘﻪ ارﺑﺎﺑﺎن واﻗﻌﯽ روﯾﺎل داچ ﺷﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی روﭼﯿﻠﺪ ، Rothschild
ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ  ،Samuelﻻزارد  Lazardو ﻣﻮرﮔﺎن  Morganداﻧﺴﺖ.رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﺷﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ – ﻣﻮﻧﺘﯿﺞ Samuel-
 Montaigueﯾﮏ آدرس دارﻧﺪ .م .ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ در ﺷﻮرای اداری ﺷﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ دارد .ﺷﻌﺒﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﻮرﮔﺎن – ﮔﺮﻧﻔﻞ Morgan- Grenfellﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻟﺮد ﺑﯽ زﯾﺴﺘﺮ
اوﻟﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﺷﻮرای اداری ﺷﺮﮐﺖ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻨﮕﯽ وﯾﮑﺮز  Vickersو ﺷﻮرای اداری اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺰرگ اﻟﮑﺘﺮوﺗﮑﻨﯿﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
آﺳﻮﺳﯿﺘﺪاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ اﯾﻨﺪاﺳﺘﺮی  Associated Electric Industriesﻋﻀﻮﯾﺖ دارد.
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آ .ﻓﺎرب  A.Forbرﺋﯿﺲ ﻣﯿﺪﻟﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ  Middland Bankﺑﺎ
ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ .ﻣﮏ .ﻓﺎدزن  Mc Fadzeanﯾﮑﯽ از
ً
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﻮرای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺷﻞاﺳﺖ.او ﺳﺎﺑﻘﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪرﯾﺸﻦ اوف ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ
اﯾﻨﺪاﺳﺘﺮی  Confederation of British industryﺑﻮد .وﻟﯽ اﮐﻨﻮن رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺳﺖ .در ﺷﻮرای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻟﺮدﺷﺎو ﮐﺮوس Lord
 Shawcrossوزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮﯾﺖ دارد.

●
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﯾﺎل داچ ﺷﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻄﺮ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ .ﺑﺮای درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻮج ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﮐﻪ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻃﺮح وﺳﯿﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﮐﺮدن را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اش اﻗﺘﻀﺎء ﮐﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم
را در ﮐﺎدر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﯾﺎل داچ ﺷﻞ ،ﺑﺮای
ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ اﺣﺘﺮاز ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ را در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻧﻔﺖ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ رﺳﺪ.
روﯾﺎل داچ ﺷﻞ ﻫﻤﻮاره در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب در روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری و از دﺳﺖ دادن اﻣﺘﯿﺎزات ﻧﻔﺘﯽ در ﺑﺎﮐﻮ
 BAkouو ﮔﺮوزﻧﯽ  Groznyiﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﻗﻔﻘﺎز،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺸﻨﯽ درﻗﺒﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﻮروی درﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
 ۱۹۲۲ﻻﻫﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮد .ﻫﺎﻧﺮی
دﺗﺰدﯾﻨﮓ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺘﮑﺮﯾﻦ ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی در ﺳﺎل
 ۱۹۲۷اﺳﺖ  .او در ﺟﻨﮓ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد
ً
و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ از آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی  ،اﻧﺤﺼﺎر ﻓﺮوش ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ روﯾﺎل داچ ﺷﻞ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر
در ﺻﻒ ﻫﻮاداران ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﮐﺎﻫﺶ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ ﺷﺮق و ﻏﺮب
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روﯾﺎل داچ ﺷﻞ و دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎزﻋﺎت
ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ.درﺳﺎل  ۱۹۶۵روﯾﺎلداچ ﺷﻞ و ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم ۲۴
درﺻﺪﻧﻔﺖ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از  ۲۰درﺻﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم از ﻧﻔﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
رؤﺳﺎی ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ در راه ﻧﻮﺳﺎزی و
اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺟﻨﮓ،
ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ۶
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از ﻧﻔﺘﮑﺶ ﻫﺎی ﮐﺮاﯾﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ) ۱۹۶۸ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﭙﺮدازد.
اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .رﺷﺪ ﻏﻮلﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن روﯾﺎل داچ ﺷﻞ ﻋﺪم ﺗﻮازن در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی در
ﺣﺎل رﺷﺪ را ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
وﺧﺎﻣﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز آﻣﺮ ﯾﮑﺎ General Motors

ﭘﻮل ﺳﺎزی
اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻮع ﺑﯿﻮک ،ﺷﻮروﻟﺖ ،ﭘﻮﻧﺘﯿﺎک ،ﮐﺎدﯾﻼک ،واﮐﺴﺎل اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و اوﭘﻞ
آﻟﻤﺎن آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ  ،اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﻫﻤﻪ از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  ۱۳۶ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  ،ﮐﺎﻧﺎدا و ده ﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ در  ۲۲ﮐﺸﻮر اروﭘﺎی
ﻏﺮﺑﯽ  ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ دارد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻣﯽﺳﺎزد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻨﺮالﻣﻮﺗﻮرز ﺗﻨﻬﺎ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻧﻤﯽﺳﺎزد ﺑﻠﮑﻪ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﭼﻮن ﺑﺎدﺑﺰنﺑﺮﻗﯽ ،ﯾﺨﭽﺎل،
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ و ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻬﻮ ﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع و ﮐﻮدﺳﺎزی ،اﻧﻮاع ﻣﻮﻟﺪ
)از  ۲اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﻧﺎوﻫﺎ(  ،ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺮق ،ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﺎزی،
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾﺰل ،ﻟﻮازم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎر ،ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻫﻢ اﻓﺰود ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮد ﺑﺮای ﺟﻨﺮال
ﻣﻮﺗﻮرز اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻣﺪرن  ،از ﺳﻼحﻫﺎی
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼح ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ادﻏﺎم ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،اﮐﻨﻮن
ﺑﯿﻦ  ۵۰اﻧﺤﺼﺎر ﻋﻤﺪه ﺟﻬﺎن ،اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎم را دارد .اﺣﺮاز اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺼﻮل ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی
اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر در ﮐﺎرزار رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ.

اوﻟﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »:ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ،درﺻﺪد
ﻣﻐﻠﻮﺑﯿﺖ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺑﻮد.ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺖ .آﻟﻔﺮد اﺳﻠﻮن
 Alfred Sloanرﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮرایﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺟﻨﺮالﻣﻮﺗﻮرز ﯾﮑﯽ ازﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻧﺤﺼﺎر
را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮازﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز  ،ﭘﻮﻟﺴﺎزی اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ«.
ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺪلﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺎﺻﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ
اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺎده ﻃﻠﺒﯽ ﺳﻪ ﻏﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺟﻨﺮال
ﻣﻮﺗﻮرز ،ﻓﻮرد و ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ
ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪل  ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪل ﻫﺮ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ را  ۷۰۰دﻻر ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم
ﻗﯿﻤﺖ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ اﺳﺖ .اﻧﺤﺼﺎرات اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﺋﻤﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎرات اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺑﺎ ﺻﺮف
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪل و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ را ﻫﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻫﺮ ﺳﺎل در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻗﺮﯾﺐ  ۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺟﺎن ﺷﺎن را در ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ از
دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮل ﮐﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ
راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪی آب و ﻫﻮا؟
ُ
ا  .ﮐﻮﻧﻨﻞ  O.Connellو ﻣﺎﯾﺮز  Maiersﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﮐﺘﺎب » اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﺎی آﺧﺮ«
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ» :اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﻮل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺻﺮف اﺻﻼح ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ و ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ
اﯾﻤﻨﯽ آن ﮔﺮدد ،ﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ .وﻟﯽ آ .ﻣﯿﭽﻞ A.Mitchell

ﻣﺪل ﺳﺎز ﻣﺸﻬﻮر ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز وﻗﯿﺤﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ دارد» :ﻣﺪل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎزار اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ دﻗﺎﯾﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﯽ آورد«.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺒﺎرزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻓﺮوش ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﺑﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻼت و اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آن ارﺗﺒﺎط دارد.
●
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰و  ۳۰ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ،
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮازﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد .اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺎدی دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
اﺻﻮل ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻫﺪفﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻔﻮذ ﮐﻠﯽ و ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺖ.
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز  ۳۶دﭘﺎرﺗﻤﺎن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر دارد .اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﺪادی
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﯿﻮک در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﯾﻦ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،ﻗﻄﻌﺎت و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻻزم
ﭼﻮن ﻣﻮﺗﻮر ،اﺗﺎق و ﭼﺮخ دﻧﺪه را از دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارد .اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن در
داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
ﻫﺮ دﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﻋﺎدی اﺳﺘﻘﻼل ﮐﻠﯽ دارد.اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ اﻣﮑﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮد را در داﺧﻞ و ﯾﺎ ﺧﺎرج ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .واﻧﮕﻬﯽ  ،ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪار ،دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ .

آزادی ﻋﻤﻞ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی دارد .رواﺑﻂ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪاران و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓﺮوش )دﻻﻻن( از اﺻﻞ »ﻣﻮج ﻣﺪاوم« ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ و
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻔﺎرﺷﺎت در ﭘﯽ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ  ،واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ دارد :ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوش درﺻﻮرت ﺑﺮوزﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﮐﺎرﻓﺮوش ،زﻧﮓ ﺧﻄﺮ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﺑﻌﺪﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ ﺻﺪا درآورده ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪﺣﺠﻢﺗﻮﻟﯿﺪ درﻫﻤﻪﺳﻄﻮح ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰی در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و اﻫﻤﯿﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ،ﻫﺪف ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎداش و ﺟﺮﯾﻤﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺎر و دﺳﺘﻤﺰد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺎﯾﺪ در
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد.
●
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی درازﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻋﺎدی ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .دﺳﺘﻪ اول )»ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ«( ﻫﯿﭻ وﻇﯿﻔﻪ اداری ﻧﺪارﻧﺪ .وﻇﯿﻔﻪ
اداری ﺑﻪ دﺳﺘﻪ دوم ارﺗﺒﺎط دارد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ در ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
»ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ  ،ﭼﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،ﺗﻮزﯾﻊ ،ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻏﯿﺮه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ وﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ

اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪﮐﻪ »ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ« در ﻗﺒﺎل ﺻﺪرﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻪ
اﺧﺘﻼف ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ » ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را در دﺳﺖ دارﻧﺪ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
»ﮔﺮوه« ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ
از رؤﺳﺎی ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪلﻫﺎ  ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ رای و ﻣﺸﻮرت آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺪل ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮐﻠﯽ ،در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪلﻫﺎ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ از ﺻﺪر ﺷﺮﮐﺖ
دﺳﺘﻮر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ .دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺪل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
●
اﺻﻞ ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ،در ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﻮل و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ً
ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻓﺮوش را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺮﮐﺖ وارﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺟﺰﺣﺪاﻗﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻣﻮرﺟﺎری ﮔﺮدد.
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻊ ﺑﺎزار ،اﺳﺎس
ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎﺳﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز »ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی« در داﺧﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ دارد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻗﺮن ﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮد اﺳﺖ .ﺳﯿﻤﺎی ﺧﻮد را در اﺻﻮل ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺎدی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ  ۹درﺻﺪ ﭘﺎداش ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ
ﺟﯿﺐ ﮐﺎدرﻫﺎی ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺎداش از دو اﺻﻞ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
-۱

اﺻﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪی ﺑﻮدن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎم اداری

 -۲اﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯿﺰان ﭘﺎداش ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از  ۱۲درﺻﺪ درآﻣﺪ ﻫﻨﮕﻔﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ و  ۶درﺻﺪ ﺳﻮد وﯾﮋه  ،ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻓﺮودﺳﺖ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎداش ﻣﺤﺮوم اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭘﺎداشﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ﭼﻮن رﺋﯿﺲ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞﻫﺎی دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺳﺎل  ۲۶۰ ، ۱۹۶۰ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻨﺪ .و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۲۴۹ﻫﺰار ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ارزش
اﺳﻤﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
●
ً
درﺣﺎل ﻫﯿﭻ ﺳﻬﺎﻣﺪاری آﻧﻘﺪر ﺳﻬﻢ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز را ﺷﺨﺼﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﮐﻨﺘﺮل
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﮔﺮوه ﻣﺤﺪودی ﻣﺘﺸﮑﻞ از رؤﺳﺎی ﻋﻤﺪه ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻣﮑﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﮔﺮدش درآورﻧﺪ .ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ،ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.
ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﺳﻮد )ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۷درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮدﺳﻬﺎم ﺑﻪﺟﯿﺐ

ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺰرگ ﺳﺮازﯾﺮﺷﺪه اﺳﺖ.اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر
 ۷۰۰ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﺮه ﻧﺼﯿﺐ ﺑﻮرژوازی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﻨﺮالﻣﻮﺗﻮرز ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮاﯾﻦﻧﻈﺎمﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ،ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺣﺎﺻﻠﺒﺨﺸﯽ ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت در ﻗﺮاردادﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ ﺿﺎﻣﻦ اﻋﺘﻼی ﻣﺪاوم ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺑﺎﻻ
ً
رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ را داﺋﻤﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی -۱۹۶۶
 ۱۹۶۵ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﺨﺎرج ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۸درﺻﺪ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ .وﻟﯽ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﻣﺜﻼ در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ در ﺳﻄﺢ
ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ دﺳﺘﻤﺰد واﻗﻌﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی
ﻧﯿﺎﻓﺖ ،وﻟﯽ ﺳﻮدﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎرات ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .ﺳﻬﻢ دﺳﺘﻤﺰد زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در
درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ اﻧﺤﺼﺎری ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و اﺟﺘﻤﺎع
در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮد.

ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻫﻠﻨﺪ
زاﻧﻮﺳﯽ ٢ﺑﺎ دو ﭼﻬﺮه
»اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻠﻨﺪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،«.اﯾﻦ اﺻﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﻌﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ دو ﺑﺮادر
ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ در ﺳﺎل  ۱۸۹۱در اﻧﺪﻫﻮون  Eindhovenﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ،در اواﺳﻂ ﻗﺮن رﻓﺘﻪ
رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر اﻟﮑﺘﺮوﺗﮑﻨﯿﮏ اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﺪل ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮد
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ از ﺳﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻋﻤﺪه اﻟﮑﺘﺮوﺗﮑﻨﯿﮏ اﻧﮕﻠﯿﺲ AEi, English, General
 Electricﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪا ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻓﻘﻂ ﻻﻣﭗﻫﺎیﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.ﺻﺎﺣﺒﺎنﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را
ﻣﻀﻤﻀﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ » ﺑﺸﺮﯾﺖ را از ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ و درﯾﭽﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ را ﺑﻪ روی ﺷﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ، «.ﺑﺪون ﺷﮏ اﮔﺮ ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اول روی ﻧﻤﯽداد ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ درﺟﻪ دوم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

 -٢اﺷﺎره ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﻻﺗﯿﻮم ) ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ رم ﻗﺪﯾﻢ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﺳﺎﺗﺮن را ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻫﺎ راﻧﺪه ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻗﺪرت ﻓﮑﺮی ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﯾﮏ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه را ﺑﺮأی اﻟﻌﯿﻦ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﺪرت او را ﺑﺎ دو ﭼﻬﺮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ د ﻫﻨﺪ.

ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺳﻮد دورﻧﻤﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ روی ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺸﻮد.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﺘﻨﻮع ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻻﻣﭗ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ رادﯾﻮ و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺮای
اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وارد ﺷﺪ.
در دوﻣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ارﺑﺎﺑﺎن ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ-
ﮐﺮدﻧﺪ.ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم در اﯾﻦ دوره در دﺳﺖ ﻓﺮﯾﺘﺰ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ Fritz Philpps
ﭘﺴﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد.ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای اﻓﺰاﯾﺶ داد و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ آﻟﻤﺎن ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری درآﻣﺪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ را ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻌﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داد .از  ۱۹۳۹ﺗﺎ
 ۱۹۴۹ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  ۵۱درﺻﺪ و ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎز  ۶۲درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ازﺟﻨﮓ،ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪش را وﺳﻌﺖداد و ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﺗﺠﻬﯿﺰات
ً
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻃﺒﯽ ،اﺑﺰارﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮآورده ﻫﺎی داروﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺼﻒ
رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻤﺎرﮔﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻐﺮﻧﺞ
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد و ﻃﺮح ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رﻧﮕﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪه
اﺳﺖ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﯿﻤﺎن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ اﺳﺖ.
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ارزش ﮐﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﻃﺮح آﯾﻨﺪه ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺳﺖ .ﺗﺠﻬﯿﺰات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ و اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۸۰دو ﺳﻮم ارزش
ﮐﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

●
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽﻫﺎی ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ در رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﺗﮑﻨﯿﮏ اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ در اﯾﻦ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ:
-۱

ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ

 -۲داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ
 -۳اﻧﺤﺼﺎری ﮐﺮدن ﺑﺎزارﻣﻠﯽ
اﮐﻨﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻧﯿﺴﺖ .در ﺳﺎل  ، ۱۹۶۶ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ  ۲۱۱ﻣﺆﺳﺴﻪ در
 ۳۶ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن داﺷﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮوش
در  ۵۸ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ.
ﻓﺮﯾﺘﺰ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ رﺋﯿﺲ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ » :ﺑﻪ
ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ،ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯽ آن ﮐﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﻈﻤﯽ دارد«.
ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم  ،ﺑﻪ اﺗﮑﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ.
ﻫﺮ ﯾﮏ از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زاﻧﻮﺳﯽ دوﭼﻬﺮه ،دو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دارد .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺠﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ارﺗﺒﺎط دارد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﺪﯾﺮان ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ

ﺳﻠﻄﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻋﻠﻤﯽ دارﻧﺪ .ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل  ۶ﺗﺎ  ۷درﺻﺪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺮاﮐﺰﻋﻠﻤﯽ و
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﮐﻪ اﺻﻮﻻ درﻫﻠﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻗﺮﯾﺐ  ۲۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
ً
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم در اﻧﺪﻫﻮون  ۲۲۰۰ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺻﺮﻓﺎ
ً
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺧﺮج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
 ۳۰۰دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻮم وﺟﻮد دارد.

ً
ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﻋﻤﺪه ﺧﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد

درآورده اﺳﺖ .ﺳﺮاﺳﺮ ﻫﻠﻨﺪ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﻫﻠﻨﺪ ﻗﺮﯾﺐ ﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ۸۵ .درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎر ،ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اراده ﺧﻮد را در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺮوش ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ،ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را
ً
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزان ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ .ﻣﺜﻼ در ﺳﺎل  ، ۱۹۳۰ﻻﻣﭗ روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ در ﻫﻠﻨﺪ  ۷۰ﺳﻨﺖ وﻟﯽ در ﺳﻮﺋﯿﺲ  ۵۲ﺳﻨﺖ ،در اﺗﺮﯾﺶ  ۴۹و در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  ۴۷و در
ﺑﻠﮋﯾﮏ  ۳۵ﺳﻨﺖ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﯽ
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪل ﺷﺪ .ﻻﻣﭗ رادﯾﻮ در ﻫﻠﻨﺪ ۲/۷۵ﻓﻠﻮرن و در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﯾﮏ ﻓﻠﻮرن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎزل اﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ در ﺑﺎزار
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
●
ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ در دﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ و اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ رؤﺳﺎی ﺷﺮﮐﺖ  ،ﺑﺮادران ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺘﺰ اوﺗﻦ  Franz ottenرﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد .در ﺳﺎل  ۱۹۶۱ﻓﺮﯾﺘﺰ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺗﻨﻬﺎ »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺻﻨﻌﺘﯽ« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻠﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺮوهﺑﻨﺪی
ﻣﻬﻢ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺗﺤﺎد دو اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر )ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ و ﯾﻮﻧﯿﻠﻮور
 (Unileverﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ آﻣﺴﺘﺮدام – روﺗﺮدام ﺑﺎﻧﮏ ،اﺳﺎس آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ-
دﻫﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎل ﻧﺪرﻟﻨﺪن  National Nederlandenو روﺑﮑﻮ Robeko
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی  ،در اﯾﻦ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ دارد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ دﺳﺖ ﭘﺮورده ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎر
اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻠﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ،
وزﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را در ﻣﮑﺘﺐ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺠﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻓﻮرﭼﻮن ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ » دوﻣﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻠﻨﺪ« را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﻀﺎی آﻗﺎی ﺑﻦ  Beinﺑﺎﻧﮑﺪار ﻣﻌﺮوف و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اداری ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ
ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﯿﺶ از اﻣﻀﺎی وزﯾﺮان ﻫﻠﻨﺪ ارزش داﺷﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﻌﺎر زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮاﻗﺐ اوﺿﺎع و
اﺣﻮال ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده،درﮔﺮوه ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدﻣﺎﻟﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ.ﺑﻪﻫﻤﯿﻦﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺘﺰ اوﺗﻦ ﯾﮑﯽ ازﻣﺒﺘﮑﺮﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی
ﺑﯿﻠﺪرﺑﺮگ  Bilderbergﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺧﻠﻮت اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺤﺼﺎرات

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ورﮐﻪ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ
Volkswagen Werke. R. F. A
ﺳﻮﺳﮏ ﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ُﭘﺮزاد و وﻟﺪ
اﯾﻦ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﺳﻮﺳﮏ ﻃﻼﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ ﺷﻬﺮت دارد .ﻧﺎم اﯾﻦ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ آن را »اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ
ﺗﻮده« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ دارد .ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن از ﻫﻤﻪ
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای اﻏﻔﺎل ﺗﻮده ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای دروغ ﭘﺮدازی ﻣﺆﺳﺴﻪای
دوﻟﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ،۱۹۳۷ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﯿﺘﻠﺮی ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ اﻋﻼم داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﻪ »ﺟﺒﻬﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎر« )ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ( ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻄﻮر »ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس« ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ.
ﺣﯿﻠﻪ ﻧﺎزی ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﻓﺘﺎد .ﻣﺮدم از ﻫﯿﺠﺎن ﺗﺼﺎﺣﺐ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش درآﻣﺪﻧﺪ.
در ﻣﻪ  ۱۹۳۷ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ »اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺗﻮده« ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ » ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ« را
ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .در ﺳﺎل  ۳۳۶ ،۱۹۴۴ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ۲۶۷ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺎرک ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ رؤﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻮﻟﺴﺒﻮرگ  Wolssburgو ﺑﺮﻧﺴﻮﯾﮏ  Brunswickﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﺮوی
ﻫﻮاﯾﯽ درآﻣﺪﻧﺪو ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎنﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﺪارک وﺗﻬﯿﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ،وﺳﺎﯾﻞﻧﻘﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺎز ﺑﺮگﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۹۴۹ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ
دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ادﻋﺎی آﻧﻬﺎ را ﻣﺮدود داﻧﺴﺖ و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاران
ﺑﺎ »ﺟﺒﻬﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎر« ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﻗﺒﺎل آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻬﺪی ﻧﺪارد .در
اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۶۱ﻣﺤﮑﻤﻪ رای ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ داد .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ رای ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاران ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
● ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از  ۱۹۵۵ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻧﺤﺼﺎرات ﺗﺤﺖ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﺪاوم
دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد .در آن ﻣﻮﻗﻊ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاه ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﺣﻤﻼت را دﻓﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎرزه

ﺻﻮرت ﻣﻘﺒﻮل ﺗﺮی ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﯿﻮه ﺗﺎزه ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
»ﺳﻬﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻓﺮوش ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﻮرژوازی آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی در اﻃﺮاف
»ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﻠﻘﯽ« ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ .ﯾﮑﯽ ازﻣﺘﻔﮑﺮان دراﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﻦ ﺣﯿﻠﻪﻫﺎی
اﻏﻔﺎل ﮔﺮاﻧﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه ﮐﺮدن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﻬﺎم ...در ﺣﻘﯿﻘﺖ
وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻗﺪرت اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ«  ،ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش »ﺳﻬﺎم
ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ درﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺮای اﻧﺤﺼﺎرات وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪای
ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﺒﺎرزه ای ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ،۱۹۶۰اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد درآورﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻮﻧﺪﺳﺘﺎگ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﺎﺧﺘﺮی ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺘﯽ درآﻣﺪ ﺑﺎ ۶۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺎرک ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ؛  ۴۰درﺻﺪ اﯾﻦ ﺳﻬﺎم در دﺳﺖ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  ۶۰درﺻﺪ
ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺳﻬﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ، ۱۹۶۶ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن »ﺳﻬﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ
 ۵۰ﻣﺎرک ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ  ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﮐﻮﭼﮏ
از ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه اﻧﺪ.
●
ﻃﺒﻖ ارﻗﺎم ﺳﺎل  ،۱۹۶۶ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻇﺮﯾﻒ ﺟﺎی
اول را در اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی و ﺟﺎی ﭼﻬﺎرم را در ﺟﻬﺎن اﺣﺮاز ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ

ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﻫﺮ ﺳﺎل  ۱/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ آﻟﻤﺎن ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﯿﺶ از  ۴۵درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر۵ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺰرگدارد.ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻟﺴﺒﻮرگ  Wolssburgﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﺎق  ،ﺷﺎﺳﯽ و دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻧﻮر Hanovreﻣﻮﺗﻮر و ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوﻧﺴﻮﯾﮏ
 Brunswickﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ،اﻧﻮاع ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو و ﻗﻄﻌﺎت دﯾﮕﺮ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺳﻞ  Kasselاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻣﺪن
 Emdenﺑﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ از ﺳﺎل  ۱۹۵۰اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ،ﭼﺎرﭼﻮب آﻟﻤﺎن ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ً
وی ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎزار
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﭼﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﻤﺪه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺳﻮد ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ.
رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ارزان ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم
ﭼﺎﺑﮏ »ﺳﻮﺳﮏ ﻃﻼﯾﯽ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺑﺮای
ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺬاب و دﻟﭙﺴﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺷﺒﮑﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﻌﺐ ﺧﻮد را داﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺻﺎدرات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪ در
ﺟﻤﻬﻮری آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﯽرﯾﺰی ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎی ﭘﺲ از ﺑﺎران ،اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ
ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی در ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺑﺮزﯾﻞ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺳﺒﺰ

ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎره اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ  ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ  ۶۰۰۰ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ ژﯾﮑﻮ ژ ﯾﻮ از ژاﭘﻦ
Mitsubishi Jukogyo

ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎزه
ادﻏﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﻟﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ژاﭘﻦ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﮐﯿﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﺎ ﺣﺮوف
درﺷﺖ ﺧﺒﺮ ادﻏﺎم ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ را اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ اول ژوﺋﻦ  ،۱۹۶۴ﯾﮑﯽ از وﻗﺎﯾﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ ژﯾﮑﻮ
ژﯾﻮ ،ﻏﻮل ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ژاﭘﻦ ﺟﺎن ﺗﺎزه ای دﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۳۴ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ.
دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ازﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽﺷﯽ ﮐﻪ ازدﯾﺮﺑﺎزﺳﻔﺎرﺷﺎت ارﺗﺶ ژاﭘﻦ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ،
درﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎزی
اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ .در اﯾﻦ دوره  ،زﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺪﯾﺪ اﻟﻮرود ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا

در ﺳﺎل » ۱۹۳۷ﺟﻨﮓ ﺻﻐﯿﺮ« در ﭼﯿﻦ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ »ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ« در اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام
آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ۱۹۴۳روزﻧﺎﻣﻪ »ﻧﯿﻬﻮن ﺳﺎن ژﯾﻮ ﮐﺰه  Nihon Sangyo Keizaiدرﺑﺎره
اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻧﻮﺷﺖ » :ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ ژﯾﮑﻮژﯾﻮ ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺟﻨﮓ روی آن ﻗﺮار دارد «.اﯾﻦ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ اﻏﺮاق آﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ
ژﯾﮑﻮ ژﯾﻮ از آﻏﺎز ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻨﮕﯿﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ژاﭘﻦ ،رﺑﻊ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی
ﺟﻨﮕﯽ و دو ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺎوﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ارﻗﺎم زﯾﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺟﻨﮓ را
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ :در ﺳﺎل  ۱۹۳۷ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ
 ۸۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻦ ﺑﻮد .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۴۵ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ
ﺑﻪ  ۷۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﯾﺪ.
●
ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮ ژاﭘﻦ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۵۰ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن »ﻣﻨﻊ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﺰون از ﺣﺪ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی « اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﻪ ﺳﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ:
-۱

ﻫﯿﮕﺎﺷﯽ ﻧﯿﻬﻮن ژﯾﮑﻮژﯾﻮ Higashi , Nihon , Jukogyo

 -۲ﻧﺎﮐﺎ ﻧﯿﻬﻮن ژﯾﮑﻮژﯾﻮ

Naka , Nihon , Jukogyo

 -۳ﻧﯽ ﺷﯽ ﻧﯿﻬﻮن ژﯾﮑﻮژﯾﻮ

Nishi , Nihon , Jukogyo

ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ ﺑﮑﻠﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از آرم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻟﻮزی ﺑﻪ ﻫﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﺠﺎوزآﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﮐﺮه و ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻨﮕﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ژاﭘﻨﯽ و ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ وارﺛﯿﻦ »ژﯾﮑﻮژﯾﻮ«ی ﺳﺎﺑﻖ

ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد .ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و
در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺘﻨﻮع را زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد درآورد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ »زﺑﺎﺗﺴﻮ« ﻫﺎی  Zaibatsuﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ ژﯾﮑﻮژﯾﻮ در ﻣﯿﺎن ﺑﻮد ،آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﻓﺮوش  ۲۸درﺻﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺘﯽ ۲۷،درﺻﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺎوﻫﺎ ۲۴ ،درﺻﺪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ
ﺣﺮارﺗﯽ ۳۶ ،درﺻﺪ دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺨﺎر ۶۳ ،درﺻﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی  ۲۵ ،درﺻﺪ
ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎ ۲۶ ،درﺻﺪ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ و ﻏﯿﺮه را در دﺳﺖ دارد ...در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺘﻤﺎن
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﻣﺎﻣﻮر اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ اﻧﺤﺼﺎری ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﺑﺎن ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاض ﮔﺸﻮد.
ﺣﻘﻮق داﻧﺎن ﺗﻄﻤﯿﻊ ﺷﺪه  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ آﺗﯽ آزادی ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﺗﺠﺎری در ﻗﺒﺎل ﻧﻘﺾ
ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ اﻧﺤﺼﺎری ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻠﯽ ﻧﺎم دادﻧﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ،دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  .روزﻧﺎﻣﻪ ذﯾﻨﻔﻮذ ژاﭘﻨﯽ »ﻣﻨﯽ ﺗﯽ دﯾﻠﯽ ﻧﯿﻮز«
 Mainiti Daily Newsﻧﻮﺷﺖ» :اﺻﻞ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪیﻫﺎﺳﺖ .وﻟﯽ
اوﺿﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد« .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﻌﺎر
ﻗﺪﯾﻤﯽ رﺟﺎل ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ دوﺑﺎره ﺑﺎب روز ﺷﺪ» :ﺗﻮﺳﻌﻪ ژﯾﮑﻮژﯾﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﮔﺴﺘﺮش
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ«.
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ وﺿﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ادﻏﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎدی ژاﭘﻦ؛ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ
ژﯾﮑﻮ ژﯾﻮ دوﺑﺎره ﺟﺎن ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ ﺑﺪل ﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ
ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۶۴ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ۷۹/۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻦ و درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻓﺮوش ﺑﻪ  ۱۷۹/۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻦ رﺳﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و درآﻣﺪﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﯿﺘﺎﭼﯽ ﺳﯽ زاﮐﻮﭼﻮ ، Hitachi Seisa Kushoﺳﻮﮔﻠﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ژاﭘﻦ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۷۸/۹و  ۱۵۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
●
ﻗﺪرت ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ ژﯾﮑﻮژﯾﻮ از ﮐﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد؟ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻣﺪﯾﻮن
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  ۲۳ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪرن
دارد .در اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت  ۸۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻏﻮلﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ژاﭘﻨﯽ اﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ را ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺮد .اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ از ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ
ﺣﻘﻮق ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﯿﻦ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ﺳﻨﮕﯿﻦ  ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺳﺎزی ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ
ﺳﺎزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻨﮕﯽ وﺟﻮد دارد .
ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ ژﯾﮑﻮژﯾﻮ ﭘﻨﺞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺸﺘﺎزاﻧﻪ ﺟﻮش ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻗﻄﻌﺎت را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
داد .ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻮ در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی
ﺟﺎی ﺷﺎﺧﺼﯽ در ﺟﻬﺎن اﺣﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ ،دارای ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ» .ﺗﻨﻮﻋﯽ « ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ
ﺧﻄﺮ ﮐﺮدن اﺳﺖ .ﯾﮏ دﻫﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی  ،ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭼﻮن ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎ ،دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر ،ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽﺷﯽژﯾﮑﻮژﯾﻮ ﺑﻪ دﭘﺎرﺗﻤﺎناﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞﮐﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮن،اﺗﻮﺑﻮس واﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﻇﺮﯾﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﯿﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ .در ﺳﺎل  ۱۹۶۴ -۱۹۶۶از ۶۵

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻗﺮﯾﺐ  ۵۰درﺻﺪ ﺑﻪ دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎزی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺟﻨﮓ
ﮐﺮه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی »ﺗﺪاﻓﻌﯽ « ژاﭘﻦ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ  F-86و  F-104ﭘﺮداﺧﺖ.
●
ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﻈﺎﻣﯽ ،آﯾﻨﺪه ﺧﻮﺷﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ
آﺳﺎﻫﯽ  Asahiﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﻮﺷﺖ  :ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺗﺐ
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﻮداﮔﺮ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎم ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮد .وﻟﯽ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ ژﯾﮑﻮژﯾﻮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﺮﯾﻦ در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺟﻨﮕﯽ  ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار دارد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﺎزی ژاﭘﻦ ﺑﻪ  ۸۰درﺻﺪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺑﻪ  ۲۰و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ  ۱۰درﺻﺪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت
دوﻟﺖ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ ﺟﺎن ﻓﻌﺎل و ﺗﺎزه ای
ﮔﺮﻓﺖ  .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۳۰۰ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  F – 104ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻬﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻦ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۵۵ﮔﺮوه ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺑﺮای ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪه ﻧﻤﻮد .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی »ﺗﺪاﻓﻌﯽ«
اﯾﺠﺎد ﻧﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ۱۵۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاز اول ژاﭘﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در آرزوی آن ﺑﻮده
اﺳﺖ  .در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪف ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از دو

ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎرات ژاﭘﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در وﯾﺘﻨﺎم درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورد.
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت ﻣﺒﯿﻦ ﻧﻔﻮذ داﺋﻤﯽ اﻧﺤﺼﺎرات ﻋﻤﺪه در اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﻫﻤﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﺒﺪاد و ﯾﻮغ ﻏﻮلﻫﺎی
اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ،ﺗﻀﺎدﻫﺎی دروﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪت
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم

ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﻣﺮوز
ﻧﻘﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ

وﺿﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۹۶۰
در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی و رواﺑﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ روﯾﺪاده اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪ رﺷﺪ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﻪ
ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ دارﻧﺪ؟
از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﻣﯽ ﮔﺬرد .اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ :ﺑﺎﻧﮑﺪار وﺟﻮه راﮐﺪ را ﮐﻪ در ﻣﺠﺮاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدآﻣﺪه ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را در
ﺟﺎﻫﺎی ﺳﻮدآور ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ اﻧﺪازد.

ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﻼف ﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻣﺮوز ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮه ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورده ،ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺒﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی را در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻊ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از اﺑﺰار ﻣﻬﻢ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺮای ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﻔﻮذ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد .در
اﯾﻦ دوره ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻌﺪودی از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺰرگ ﺧﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ دادﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ و دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  ،آﯾﻨﺪه ای روﺷﻦ
داﺷﺘﻨﺪ.
رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪل ﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻨﺎی
ﺑﺎﻧﮏ در ﻫﺮ ﮔﺬر و ﻣﻌﺒﺮی ﺣﺘﯽ در اﺗﻮﺑﺎن ﻫﺎ و ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه ﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺣﺪاث ﺑﺎﻧﮏ
در ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﺪ روز ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮدهای
از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﻣﺮوز ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺮوی ﭘﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ای دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دار .ﻫﯿﭻ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺪون ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻏﻮل
ﭘﯿﮑﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎرات از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ وﺳﯿﻊﺗﺮ از اﯾﻦﻫﺎﺳﺖ  .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را
ﺑﻪ وﺳﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻄﺮز ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم را ﺧﺎﻟﯽ
ﮐﺮده ،وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﺎزه ای ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و ﮐﻨﺘﺮل در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

●
ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی ارﺗﺒﺎط دارد .رﺷﺪ
اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺘﻀﻤﻦ رﺷﺪ اﻧﺤﺼﺎرات ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.
اﻧﺤﺼﺎرات اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻔﻮذ در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ،ﻣﺒﺎرزه آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و رﻗﺎﺑﺖ آﻣﯿﺰی دارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد.
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺎزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻟﻮازم و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻮﺳﺎزی
اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏاﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺿﺮورت روزﺑﺪل ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻓﻮرﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺤﺼﺎرات ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی
ﮐﻼن ﻧﯿﺴﺖ.آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺤﺼﺎرات را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در
آن واﺣﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دهﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺿﺮورت اﺳﺖ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری  ۳اﻟﯽ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺳﻮﭘﺮﺑﺎﻧﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ  ۱۵ﺗﺎ  ۱۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
-۱

ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ

 -۲ﭼﯿﺲ ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ

Bank of Amrerica
Chase Manhattan Bank

 -۳ﻓﺮﺳﺖﻧﺸﻨﺎلﺳﯿﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﻮﯾﻮرک First National City Bank of Newyork
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎن
در ﺣﺪود  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﭼﻮن ﺑﻠﮋﯾﮏ و ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ

ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۳/۳و  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  ۱۳۷۰۰ﺑﺎﻧﮏ دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در
ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻋﺘﺒﺎرات  ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﭙﺮده دارﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ  ۲درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ۶۲ .درﺻﺪ
داراﯾﯽﻫﺎ و  ۵۵درﺻﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺑﺰرگ  ۶۵درﺻﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻋﺘﺒﺎری و  ۶۳درﺻﺪ ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را در دﺳﺖ دارﻧﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ  ،ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ً
ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﻌﺐ ﻏﻮلﻫﺎی
ﺑﺎﻧﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺳﻮﭘﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﺮده  ،در
ﻗﺒﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس دﻧﯿﺎ  ،وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ.
ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ادﻏﺎم
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎریﮐﺸﻮرﻫﺎیﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ازﺣﯿﺚ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮی
ارﺗﻘﺎء ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ رﻗﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ادﻏﺎم آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻫﺪف ﮔﺮدآوردن ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی رﯾﺰ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮان از ادﻏﺎم ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ
ً
روﯾﺪاد  ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻔﺼﻠﯽ اراﯾﻪ ﻧﻤﻮد.ﻣﺜﻼ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ادﻏﺎم ﭼﯿﺲ ﻧﺸﻨﺎل ﺑﺎﻧﮏ
و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﺎن ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ.

در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮرﻧﺘﻮ  Torontoاﺑﺘﺪا ﺑﺎ دوﻣﯿﻨﯿﻮن ﺑﺎﻧﮏ  Dominion Bankو ﺑﻌﺪ ﺑﺎ
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧﺎدا درآﻣﯿﺨﺖ .از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮی ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ،در ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﭘﻨﺠﺎه ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری  ،ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎم را دارد .ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم
ﺟﻬﺎﻧﯽ  ،ادﻏﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ راﯾﺠﯽ ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ادﻏﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻧﻔﻮذ دوﺑﺎره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد  .رواﺑﻂ ﺗﺎزه ای ﺑﺎ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد ،ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وﺳﻌﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻧﻮﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ راه ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺑﺎﺧﻮاری و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن رﻗﯿﺐ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ  ،آﻧﻬﺎ را واﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را در ﻗﻠﻤﺮو وﺳﯿﻊﺗﺮی
ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻌﺐ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ اﺑﺘﺪا در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺷﺖ ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن دارد  .ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از  ۱۹۵۰ﺗﺎ ،۱۹۶۶
 ۳/۶ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﻌﻨﯽ از  ۴۸۰۰ﺑﻪ  ۱۷۴۰۰رﺳﯿﺪ .
ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ »زﻧﺠﯿﺮی« ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ را ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺑﺰرگ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ  ،ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ از رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در
ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ  ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ در ﻣﺒﺎرزه رﻗﺎﺑﺖ آﻣﯿﺰ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﮐﻨﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
 ۵۶۰ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ۱۸۰۰ﺷﻌﺒﻪ و۴۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرﺳﭙﺮده ،ﺗﺤﺖﮐﻨﺘﺮلرﺳﻤﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
ﻗﺮار دارﻧﺪ.ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓﻫﺎ ،ﺑﺎ
آﻫﻨﮓ ﺷﮕﻔﺖآوری رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وﺳﺘﺮن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮرﭘﻮرﯾﺸﻦ  ، Western Bank Corporationﻃﯽ  ۱۵ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در  ۱۱اﯾﺎﻟﺖ ﻏﺮﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از  ۱۵۵ﺑﻪ  ۵۵۵و
ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮدهﻫﺎ را از  ۱/۵ﺑﻪ  ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ داد .در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ
ً
ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد از رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮد ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﺲ
ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ  ۳۹۰۰ﺑﺎﻧﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟﯽ دارد .ﻣﺆﺳﺴﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ
ﺑﺎﻧﮑﺎﻧﺎز ﯾﻮﻧﺎل دﻻورو ، Banca Nazionaledel Lavoroاﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از دو
ﻫﺰار ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻮرژوا رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﯽ دو ﺑﺎﻧﮏ را
»ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺎی ﻣﺘﺴﺎوی اﻟﺤﻘﻮق « ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم
ﺑﺮای ﻫﺰاران ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮﭼﮏ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد .اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد ﺑﻮرس  ،دادن اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی  ،اﻋﻄﺎی
اﻋﺘﺒﺎرات در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻨﺎد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ .ﺑﻄﻮر
ً
ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮای ادﻏﺎم
»ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺘﺴﺎوی اﻟﺤﻘﻮق« اﺳﺖ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺎزه
ﻃﯽ ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای
ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﻬﺎرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﻮﻟﻮد

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮدآوردن ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻬﻢ ﭘﻮﻟﯽ،
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎراتﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻋﺘﺒﺎریﻣﺨﺼﻮﺻﯽﭼﻮن ﺑﯿﻤﻪ – ﭘﺲ اﻧﺪاز -رﻫﻦ و ﮔﺮوﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ.اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
را ﮐﻨﺎر زده  ،ﺷﺮوع ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺮﺳﻮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻮدآور ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪن رواﺑﻂ ﺧﺎص ﺷﺎن ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ و
ﺑﺎزارﻫﺎ ،ﺑﻄﻮر ﺟﺪی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ و اﺻﻼح ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،اﺷﮑﺎل ﺗﺎزهای ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .اﻋﻄﺎی
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ درازﻣﺪت ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ وﺳﻌﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻔﻮﯾﺾ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ وارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﻫﺮ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﯽ از ﺳﭙﺮدهﻫﺎ را
ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاران وﺟﻮه ﺑﺎﻧﮑﯽ را در ﺟﺎﻫﺎی ﭘﺮ
ﺗﺤﺮک ﺑﮑﺎر ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎرات درازﻣﺪت ﺗﻦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺘﺒﺎر درازﻣﺪت از ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻓﺰوﻧﯽ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﺑﺮﺳﺮدو راﻫﯽﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﺒﺎرات
دراز ﻣﺪت ﯾﺎ ﺳﭙﺮدن ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﺮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ راه اول را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ را ه ﺑﺮای اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ راه
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ دادن اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۸ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ روش در آﯾﻨﺪه از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﻮﯾﻮرک در ﺳﺎل  ۱۹۶۶ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ
اﻋﻄﺎء ﮐﺮدﻧﺪ ۱۲/۲ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺒﺎرات اﻋﻄﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت

 ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رواﺑﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ،اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎرات درازﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ اﻣﻀﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪای ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ وام ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﺤﻮل
ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی وام
دﻫﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻣﻬﻢ رواﺑﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دوﻟﺘﻤﻨﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺳﭙﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻄﺮز
ﺳﻮدآوری ﺑﮑﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد.اﮔﺮ وﺟﻮه ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﻋﻤﺪه ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮده ﺳﺎﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ،ﺳﻬﺎم
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل آن ذﯾﻨﻔﻊ اﺳﺖ .ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدﯾﺪه ،اﻫﻤﯿﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻔﻮﯾﺾﺷﺪه را آﺷﮑﺎرﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻔﻮﯾﺾﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،
ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺳﻮم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺛﺮوتﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ،اﺻﻮﻻ در ﺑﯿﻼن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﭘﺮده اﺳﺮار ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎه ارﻗﺎﻣﯽ از
ً
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺜﻼ ﺛﺮوت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۶۲ﺑﺮای اﻋﻤﺎل
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺲ ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ۳۲ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ

از ﺑﯿﻼن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ه ﺑﺎﻧﮏ .در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺷﺒﯿﻪ ﯾﺦ ﻫﺎی ﺷﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ
اﻋﻈﻢ آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺑﻮدن از ﻧﻈﺮ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮد.ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮب آن را ﻃﻠﯿﻌﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی و ﯾﺎ دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه
ﺷﺪن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﻣﯽورزﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دادن وام ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﺪارس ﻣﺒﺎدرت
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻌﯽ ﺣﺴﺎب داد و ﺳﺘﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻔﻊ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ دارد .وﻟﯽ در ﻣﻘﯿﺎس
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺳﺎل  ۱۹۶۶ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺴﻄﯽ  ۷۲/۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۴درﺻﺪ درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻓﺮدی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎص اﻋﺘﺒﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه  ۱۲/۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از راه ﺑﻬﺮه
اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه ﻧﺼﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ از ﻣﺮدم راه ﻫﺎی ﺗﺎزه و دﻗﯿﻘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺳﺎل  ۱۹۵۵وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪ .در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ
ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﻓﺮاوان اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺮدن ﺣﺴﺎﺑﺪاری و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﺰه ﮐﺮدن
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ و اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در راه ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﻤﺎرﮔﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎرﮔﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﻮذ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﺰه ﮐﺮدن اﺑﺘﺪا از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﺎدی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﭼﮏ و ﻧﮕﺎﻫﺪاری
ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭼﻮن ﭘﺲاﻧﺪاز،
اﻋﺘﺒﺎر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﻼن ﺑﺎﻧﮏ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ.
درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﮐﺰﻫﺎی ﺣﺴﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽﻣﺘﻌﺪدی اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﻨﺎد .ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای
ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺟﺎره دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ و
ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﯾﻦﻗﺒﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺮدازﻧﺪ.ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ دراﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﻧﯿﺮو و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺑﺰرگ را اﻓﺰاﯾﺶ داده ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﺪه اﻋﺘﺒﺎری ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﺣﯿﺚ ﮐﻤﯿﺖ ،اﺷﮑﺎل و اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﺰه ،در ﺟﺎی اول ﻗﺮار دارﻧﺪ .درﺳﺎل  ۱۹۶۲ﺗﻌﺪاد  ۱۱۶ﺑﺎﻧﮏ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﺷﻤﺎرﮔﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ وﻟﯽ در اواﺳﻂ ﺳﺎل  ۱۹۶۷ﺷﻤﺎر

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ  ۹۴۳رﺳﯿﺪ ،ارزش ﮐﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ﺑﻮد.
ﭘﺮوﺳﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﺰه ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﺳﺖ.ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ۲۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ »ﻧﺴﻞ« از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻋﻮض ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع
آن را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ در
درﺟﻪ اول ﻣﻮاﺿﻊ ﻏﻮل ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزده ﺷﺎن زﯾﺎد و ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ» ،ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ« ده ﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از اﯾﻦ راه ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ،ﭼﻮن دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ،
ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﮐﻨﺘﺮل ورود ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر  ،ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ ﺑﺎزار و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺣﺴﺎب
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدره از اﻧﺒﺎر را در دﺳﺖ دارﻧﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎرﮔﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ  ،اﻋﺘﻼی
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﮐﺎر اداری و ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺛﻤﺮات ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﺰه ﺷﺪن ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺪارد .ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﺎر اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ دردﺳﺮ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ

ﮐﺎرآزﻣﻮده ،ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۴۵ﺳﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ  ۳۳۰۰۰ﺳﻨﺪ را
ﻣﻤﯿﺰی و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﻤﺎرﮔﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﺎﺑﻘﻪ دﯾﺮﯾﻨﯽ دارد .در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎﻧﮑﺪاران ،رﮐﻮد ﻓﺎﺣﺸﯽ در اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻫﺰﯾﻨﻪ
داﯾﻢ اﻟﺘﺰاﯾﺪ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﮐﺎﺳﺘﻨﺪ.
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ درﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آﻧﻬﺎ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﻔﻮذ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮان و ﻏﺎرتﻫﺎی اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﯽ
ﺑﺎﻧﮏآﻣﺮﯾﮑﺎﮐﻪ ﻧﺎماﺻﻠﯽ آن Bank of America National Tract and Saivings
 Associationاﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎی
ﻧﻤﻮﻧﻪوار اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ روی ﭼﮏ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺗﻮرﯾﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،روی اﺳﻨﺎد
ﻣﻠﯽ و ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در وﺟﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،روی

دﻓﺘﺮﭼﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﻮی ﺧﺎﻧﻪ دار و اﺟﺎره داران ﻣﺰارع ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﻮﺣﻪ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﭼﻮن ژاﭘﻦ ،ﻣﺎﻟﺰی ،ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ و ﭘﺮو ﺷﻬﺮت دارد.
ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﯿﺚ ﺣﺠﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺣﯿﺚ وﺳﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺎی ﺷﺎﺧﺼﯽ
دارد .ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ را ﻣﺘﺪاول ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺮوزه
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺰرگ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ.
اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮﭼﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  Bank Italyﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺎﻧﮏ
اﺧﯿﺮ درﺳﺎل۱۹۰۴ﺑﻪاﺑﺘﮑﺎرآﻣﺎدهﺋﻮﺟﯿﺎﻧﯿﻨﯽ Amadeo Gianniniدرﺷﻬﺮ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ،اﻏﻠﺐ درﺑﺎره اﺳﺘﺮاﺗﮋی آزﻣﻨﺪاﻧﻪ اﯾﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ اﻻﺻﻞ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻓﺮدی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ در ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورد .روش اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﺪار ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از
ﺗﻬﺎﺟﻢ و اﻧﻌﻄﺎف ،ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﯿﺒﺎن ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻗﺎﻧﻮن ،ﻋﻮام
ﻓﺮﯾﺒﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﮑﺮدن از اﺷﮑﺎل ﻣﺮﺳﻮم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ.
ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺧﯿﺮ اﻟﺬﮐﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﺷﺪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪای
ً
ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﺮﻓﯽ وﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﻬﺎدﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﺟﯿﺎﻧﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻠﺐ ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .او ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی اردوﮐﺸﯽ ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری
»ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺎﻻت ﺷﺮﻗﯽ« درﺑﺎره »ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮده ﻫﺎ« ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺖ .ﺟﯿﺎﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ
ً
دﻫﺪ ،ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر

ﻏﻨﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻧﻤﻮد .او ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ،ﺑﻪ ﺟﻠﺐ
ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺮداﺧﺖ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت »ﺟﺰﺋﯽ« ﺑﺲ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻧﻔﻮذ دراﯾﺎﻟﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﺮﯾﮑﻦ
ﮐﻮرﭘﻮرﯾﺸﻦ Transamerican Corporatoinﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و از آن ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻊ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت
ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار داد .در ﺳﺎل  ۵۰ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺮح دﻋﻮای ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی
ً
ﺷﺮﻗﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ،رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻇﺎﻫﺮا ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ
ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪن رواﺑﻂ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﺎﻧﮑﯽ  ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎء ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺟﯿﺎﻧﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ اﻋﺘﻼء داد .ارﻗﺎم زﯾﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ:
۱۹۰۴

۱۹۲۴

۱۹۴۴

۱۹۶۶

داراﯾﯽ

۰/۳

۳۵۸/۶

۴۶۰۹/۱

۱۸۳۸۶/۵

اﻋﺘﺒﺎر

۰/۲

۲۰۴/۵

۸۹۴/۴

۱۰۹۱۶/۹

ﺳﭙﺮده

۰/۱

۳۲۸/۹

۴۳۵۰/۵

۱۶۴۱۶/۷

۲۸/۰

۲۱۹/۳

۹۳۵/۵

۸۷

۴۹۱

۹۰۲

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎﻟﺺ ۰/۲
ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ

۱

ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ از راه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻧﺪک ﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ درﺻﻒ ﻏﻮلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻗﺮارﮔﯿﺮد.اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ،ﻓﻠﺰﮔﺪازی ،ﻧﻔﺖ  ،ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺑﯿﻤﻪ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎد.
●
ﺷﻌﺎر »ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮده ﻫﺎ« وﻗﺘﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﯽ ﺗﻦ از
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .دﺧﺘﺮ ﻣﺆﺳﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﮐﻠﺮ ﺟﯿﺎﻧﯿﻨﯽ – ﻫﻮﻓﻤﻦ  Claire Giannini-Hofmannﺑﻪ ﻋﻨﻮان وارث داراﯾﯽ ﭘﺪر
در اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻋﻀﻮﯾﺖ دارد .ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ،ﮐﻤﯿﺘﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞاز رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ و
ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ اوﺳﺖ.ﻫﺮﯾﮏ ازآﻧﻬﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﭼﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت وام ﻫﺎ و واﮔﺬاریﻫﺎ ،اﻣﻮر
ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺣﺴﺎﺑﺪاری و اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺮﺳﻨﻞ را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ،ﻋﻀﻮ
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ.
ﮐﺎر ﺷﻌﺐ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ در زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ از اﺻﻞ
ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ در  ۹۵درﺻﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ درﺑﺎره
اﻋﻄﺎی اﻣﺘﯿﺎز ،آزادی ﮐﺎﻣﻞ دارد.وﻟﯽ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی وام ﻫﺎی ﺑﺪون وﺛﯿﻘﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ
وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وام ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﺣﺪود  ۵۰۰ﺗﺎ ۲۵
ﻫﺰار دﻻر .ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
درﺑﺎره ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را اﻋﻼم دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت در ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺒﻮدن ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮏ
در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ و ﺷﻌﺐ ﺑﺰرگ آن در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﮐﺎر ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم
اﻗﺘﺼﺎدی را از ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺰوه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﺎوی ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺳﺖ.
●
ﻓﺰوﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺎزه )ﭼﻮن ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽﮔﺮدد( ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻣﺎﻧﻊ از
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آﻏﺎز ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ  ۵۰وﺿﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺮدن ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﮐﺎر ﺑﺎز ﺑﻪ ﮐﺎدر و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﯿﺎز دارد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و
در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻧﮏ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
رﻫﺒﺮان ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻔﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد
 Stanfordﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،اﺻﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎرﮔﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را در اﻣﺮ
ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از آزﻣﺎﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺮدن از ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ زﯾﺎد اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﭼﮏﻫﺎ و ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه ،اﻋﺘﺒﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ،ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن ﭼﮏﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و ﺣﺴﺎب دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎﻧﮏ دارای  ۱۲ﻣﺮﮐﺰ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺻﺪر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﻋﻼم داﺷﺖ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ذﯾﻘﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ارزش ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﻻر
ﺑﺰودی ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺪرن ﺗﺮی ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزده ﮐﺎرﺷﺎن ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎ آﻏﺎز ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۷۰ﺑﺎ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
●
ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﺗﮑﺎء اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺮص و
وﻟﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۵۵ﺷﻌﺒﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در  ۳۴ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺧﺎور دور و در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ دارد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺷﻌﺒﻪ
ً
ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﯽ ﺑﺎﻧﮏ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺎ ﺧﺎرج دارد .داراﯾﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۶۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد در ﺧﺎرج ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ دﯾﮕﺮی ﺑﮑﺎر
ﺑﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد
دارد ،از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ در  ۴۴ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارد .ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل رﺷﺪ
آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﭼﻮن ﮐﻨﮕﻮ ،ﺑﺮوﻧﺪی ،ﺳﻨﮕﺎل ،ﻣﺮاﮐﺶ ،رواﻧﺪا ،ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ و ﮐﻨﯿﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد .ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﻧﻔﻮذ ﺳﻮﭘﺮ ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ و
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﻋﺘﻼی ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻠﻤﺮو
ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد و ﮐﺴﺐ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ
وﺳﯿﻌﯽ دﺳﺖ زدهاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻬﺎ از ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺤﺼﺎری را ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮﯾﺶ درﻣﯽآورﻧﺪ .ﻏﻮلﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺮاز ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﭘﺲاﻧﺪازﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﻼن ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮرژوازی ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﻣﺎﻟﯽ از
ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ .دراﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﺑﺎردﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻼم ﻃﻨﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ:
» ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺮف در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﻧﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺤﺼﺎری ﺷﺪن«.

دﯾﺮوز و اﻣﺮوز ﺑﺮادران روﭼﯿﻠﺪ Rothchild

در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ژول ﮔﺴﺪ  Jules Guesdeﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺘﺮﻗﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ » :ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر دارای رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ .وﻟﯽ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺳﻠﻄﺎن ﺑﯽﺗﺨﺖ و ﺑﺎرﮔﺎﻫﯽ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻮاده روﭼﯿﻠﺪ وﺟﻮد دارد«.
ﻧﺎم روﭼﯿﻠﺪ از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ از  ۱۵۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺛﺮوت اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻧﮏ »ﺑﺮادران روﭼﯿﻠﺪ« ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ از راه ﺳﻮداﮔﺮی در ﺑﻮرس ﺑﺎزی ،ﺗﻘﻠﺐ در اﺳﻨﺎد دوﻟﺘﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن راه آﻫﻦ و ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮوار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از وام ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ
روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ روﭼﯿﻠﺪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده روﭼﯿﻠﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﺗﺮﯾﺸﯽ،
آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﻗﺮن ﻧﻮزده را ﮐﻪ وﺑﺎل ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ،اﯾﻔﺎء ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﺖ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ داﺋﻢاﻟﺘﺰاﯾﺪ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺪرت روﭼﯿﻠﺪﻫﺎی اﻣﺮوز را دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺖ .اﻗﺘﺼﺎددان ﻣﺘﺮﻗﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ آ .آﻣﻮن  A.Amontدر اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد » :روﭼﯿﻠﺪﻫﺎ
دﯾﮕﺮ ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ،ﻣﯿﺪان را ﺑﻪ ﮔﺮوهﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻗﺪرت اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ«.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ  ،اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده روﭼﯿﻠﺪ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻄﻮر
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻋﺘﻼی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﻧﮏ »ﺑﺮادران روﭼﯿﻠﺪ« ﮐﻪ رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ
ﺛﺮوت آﻧﻬﺎﺳﺖ ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .در آﻏﺎز ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
آﻧﻬﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺮاﻧﮏ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۱۹۵۷اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و در ﺳﺎل  ۱۹۶۷ﺑﻪ ۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻓﺮاﻧﮏ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ در ﯾﮏ رﺑﻊ ﻗﺮن ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ  ۲۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻃﻌﯽ در رﺷﺪ »ﺑﺮادران روﭼﯿﻠﺪ« اﯾﻔﺎء ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
ً
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دوران ﻣﺎ وﻓﻖ ﻣﯽ دﻫﺪ.

●
اﯾﻦ ﻧﻮﻃﻠﺒﯽﻫﺎ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﯾﮑﯽ ازﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ً
»ﮔﯽدو روﭼﯿﻠﺪ) Guyde Rothschildرﺋﯿﺲ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ( ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻣﻼ
ﺗﺎزهای در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ دﺳﺖ داد.ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﻗﺒﻼ روﭼﯿﻠﺪﻫﺎ درﻣﺆﺳﺴﺎتﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ را ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ از راه
ﺑﻮرس ﺑﺎزی ﺳﻮد ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .وﻟﯽ اﮐﻨﻮن »ﮔﯽدو روﭼﯿﻠﺪ« ﻓﮑﺮﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺘﮑﺮ ،ﻣﺪﯾﺮ ،ﺿﺎﻣﻦ و
ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﻨﻮی ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎم ﺧﻮد در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ.
ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻤﺌﻦ در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﺪف او ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺎﻧﮏ در ﻗﺒﺎل ﻣﺆﺳﺴﻪ رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه
ﻧﻮﻇﻬﻮر اﺳﺖ«.
ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﻃﻨﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » :روﭼﯿﻠﺪﻫﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻋﻮض ﮐﺮده اﻧﺪ «.ﺑﻪ
ﻋﻘﯿﺪه او اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ از  ۱۹۴۹ﯾﻌﻨﯽ از زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ دوره ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻘﺪﯾﻨﻪﻫﺎ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ.
روﭼﯿﻠﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎزه ﭘﻮﻟﯽ ،ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﺪاران اروﭘﺎی
ﺑﺎﺧﺘﺮی اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﺪاراﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺷﮑﺎر« ﭘﺲاﻧﺪازﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
»ﺑﺮادران روﭼﯿﻠﺪ « در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر رﻫﺒﺮان ﺑﺎﻧﮏ» ،ﺗﺮاﺳﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-
ﮔﺬاری« » ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ای« و »ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی آزاد ﺗﺠﺎری« را ﺑﻮﺟﻮد
آوردﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﺷﮑﺎر »ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی رﯾﺰ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﺷﺪ و ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
ﭘﺮداﺧﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﮔﺮدد .روﭼﯿﻠﺪﻫﺎ،
ﭘﺲ از ﻣﻠﯽ ﺷﺪن راه آﻫﻦ» ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ راه آﻫﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ« را ﺑﻪ ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ دادﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﮔﺮوه روﭼﯿﻠﺪ ﺑﺪل ﺷﺪ» .ﺑﺮادران روﭼﯿﻠﺪ« ﺑﻪ اﺗﮑﺎء ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را در دو ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ راه آﻫﻦ »ﭘﺎرﯾﺲ – اورﻟﺌﺎن« و »پ .ال .ام«
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺑﺪل ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اش را از
دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و داﻣﻨﻪ ﻧﻔﻮذش ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻌﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﺎل  ۱۹۶۶-۱۹۶۷روﯾﺪاد .ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺎه ﻣﻪ
 ،۱۹۶۷ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﺻﺪوﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﻮد ،اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻠﯽ ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮﺧﻮاﻫﺪﯾﺎﻓﺖو ﺑﺎﻧﮏ»ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ«
و»ﻣﻌﺎﻣﻼت«ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدﯾﺶ »ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ« ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻬﺎم و ﺳﭙﺮده ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ رﻗﺎﺑﺖاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﺎاﺳﺘﻮاری اﻗﺘﺼﺎدﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ»ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ«ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺑﺎﻧﮑﯽ را » ازﻫﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ« و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
»ﺟﻤﻌﯽ« اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .روﭼﯿﻠﺪﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
●
در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد آن
ﺷﺮح داده ﻣﯽ ﺷﻮد:
-۱

اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داراﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﺶ از  ۴۰درﺻﺪ ارزش ﻣﺠﻤﻮع
ً
داراﯾﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ »ﺑﺮادرانروﭼﯿﻠﺪ« ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽﻣﯽﺷﻮد.ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
در اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺮوه »ﮐﻨﮑﻮرد « Coneordeو » آﺑﯽ  «Abeilleرا
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دارد.
ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻧﮏ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﮐﻪ در ﻣﺆﺳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اوراق ﺑﻬﺎدار ،ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﺑﻮرس در ﭘﺎرﯾﺲ و اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
رﻫﺒﺮان ﺑﺎﻧﮏ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج
ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.
 -۲ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ »ﺑﺮادران روﭼﯿﻠﺪ« ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎ ﺳﺎل
ً
 ۱۹۳۷ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ راه آﻫﻦ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﻣﻠﯽ ﺷﺪن
راه آﻫﻦ  ،روﭼﯿﻠﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ راه آﻫﻦ اداﻣﻪ دادﻧﺪ ۴۹ .درﺻﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ راه آﻫﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در دﺳﺖ روﭼﯿﻠﺪﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۲دوام
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺷﺪه راه آﻫﻦ )»ﺷﻤﺎل«» ،پ .ال .ام«،
»ﭘﺎرﯾﺲ –اورﻟﺌﺎن«( در ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺠﺎرت ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎم روس  Chamrousseواﻗﻊ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﻮه ﻫﺎی ﻣﻮن ﺑﻼن
 Mont Blaneﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ .روﭼﯿﻠﺪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ
و رودﺧﺎﻧﻪ ای ﭼﻮن ) »  ( « SAGA » ، « HPLMرا ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دارﻧﺪ.
 -۳ﺻﻨﺎﯾﻊ

در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ،
»ﺑﺮادران روﭼﯿﻠﺪ« در اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ً
ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺗﻤﯽ ،ﻧﻔﺖ ،ﺷﯿﻤﯽ و در
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻧﮏ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰات ﻏﯿﺮآﻫﻨﯽ
ً
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ،ﻋﻤﻼ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت روﭼﯿﻠﺪﻫﺎ ﻗﺮار دارد .آﻧﻬﺎ در
اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻠﺰات ﻏﯿﺮآﻫﻨﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ )»ﭘﻨﺎروﯾﺎ « Penaroyaﻣﻌﺪنﺳﺮب( ،ﮐﺎﻟﺪوﻧﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ) »ﻧﯿﮑﻞ«( ،ﺟﻤﻬﻮری آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ )»رﯾﻮ ﺗﻨﺘﻮ  «Riotintoﻣﻌﺪن ﻣﺲ( و
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺳﻬﻢ زﯾﺎدی دارﻧﺪ.
●
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ »ﺑﺮادران روﭼﯿﻠﺪ« ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺟﻬﺎن وﻃﻨﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ً
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺣﻀﻮر دارد .ﺑﺎﻧﮏ روﭼﯿﻠﺪﻫﺎ
از ﺣﯿﺚ وﺳﻌﺖ داراﯾﯽﺧﺎرﺟﯽاش )ﺑﯿﺶ از  ۶۰درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل(
ً
در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﺎی واﻗﻌﺎ ﺷﺎﺧﺼﯽ دارد.
ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺟﻤﻬﻮری آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺸﺘﺮک روﭼﯿﻠﺪﻫﺎی ﻟﻨﺪن و ﭘﺎرﯾﺲ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻟﻨﺪن و ﭘﺎرﯾﺲ )ﻣﺜﻼ
در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار »اروﭘﺎﯾﯽ«( ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺟﻬﺎت ﻣﻬﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ روﭼﯿﻠﺪﻫﺎ در اﯾﻦ اواﺧﺮ ،ﺗﺤﮑﯿﻢ
رواﺑﻂ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ آﻟﻤﺎن ﺑﺎﺧﺘﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ رواﺑﻂ از آﻏﺎز ﻗﺮن ﻣﺎ
ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ ،ﮔﺎﺑﻮن ،ﺳﻨﮕﺎل و ﺳﺎﯾﺮ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻗﯿﺎدت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮمﻫﺎی
ﮐﺮوپ،Kruppﮐﻠﻮﮐﻨﺮ  Klocknerو اﺳﺘﯿﻦ Stinnesﻓﻌﺎﻻﻧﻪﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ».ﺑﺮادران
روﭼﯿﻠﺪ« ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻧﺤﺼﺎرات ﻋﻤﺪه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
»اروﭘﺎﯾﯽ« را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﻼن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻪ در ﻣﻪ  ۱۹۶۶ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،داراﯾﯽ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﯾﻌﻨﯽ  ۳۲۴/۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺮاﻧﮏ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺛﺮوت »ﺑﺮادران روﭼﯿﻠﺪ« ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ارﻗﺎم اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﺎل ۱۹۶۲
ً
داراﯾﯽ روﭼﯿﻠﺪﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻓﺮاﻧﮏ ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن داراﯾﯽ آﻧﻬﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻓﺮاﻧﮏ ﯾﻌﻨﯽ
 ۱۳درﺻﺪ درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﺪت  ۱۵۰ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی »ﺑﺮادران روﭼﯿﻠﺪ« اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪدی از
ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﯿﺪه و ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن ﭘﻨﺞ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺣﻮادث
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺷﺎﻟﻮده ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ روﭼﯿﻠﺪﻫﺎ ﮐﻪ از ارﺑﺎﺑﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

دوچ ﺑﺎﻧﮏ  Deutsche Bankﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎل

»دوچ ﺑﺎﻧﮏ  « A.Gﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺻﺪﺳﺎﻟﮕﯽ ﻗﺮار دارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال

آﻟﻤﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻫﺎی ﮐﺮوپ و ﻓﻠﯿﮏ ،در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ.
در ﮐﺘﺎب »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری« ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﺮوه »دوچ
ﺑﺎﻧﮏ« ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺑﺰرگ اﺳﺖ .در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ »ﺑﻄﻮرﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ۸۷ ،
ً
ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﺎ)در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ( .ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ،اﻋﻢ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺻﻠﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺲ اﻧﺪازی  ۲ﺗﺎ  ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺎرک ﺑﻮد«.
»دوچ ﺑﺎﻧﮏ« ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎن را در ﺧﺎرج ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﻧﻤﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻦ راه آﻫﻦ ﺑﻐﺪاد و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ در روﻣﺎﻧﯽ ( در ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اش را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻤﻮد و در اﺣﯿﺎی ﻗﺪرت
ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺪارک ﺗﺠﺎوز ﻫﯿﺘﻠﺮی ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ در
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻄﻮرﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮد و ﺳﻬﺎمﻣﺆﺳﺴﺎتﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد؛ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ »دوچ ﻟﻮﻓﺖ ﻫﺎﻧﺰا« و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﺑﺴﯿﺎری از
ً
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺷﻨﻮﻧﮓ ﮔﺰﻟﺸﺎﻓﺖ Berechnungs
 Gescllschaftرا ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﻮد.
ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ »دوچ ﺑﺎﻧﮏ« درﺟﺮﯾﺎن دوﻣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻄﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ درآورد .اﯾﻦ
ﭘﺎداﺷﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﺎوزات ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ.
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﺘﺴﺪام ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ،دوچ ﺑﺎﻧﮏ دﺳﺘﺨﻮش
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮔﺮدد و از ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ .وﻟﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ

ﻣﺠﺮﯾﺎن اراده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۱۹۴۷-۱۹۴۸ﺑﺎﻧﮏ
»از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ« .از اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ده ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻏﺮب ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .داﯾﺮه ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﻮد.
ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎ ﺣﻖ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻏﺮب ﻓﻘﻂ ﻟﻮﺣﻪ ﺑﺎﻧﮏ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ؛ زﯾﺮا ارﺑﺎﺑﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۹۵۲ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺷﻌﺐ ﻣﺘﻌﺪد
ً
»دوچ ﺑﺎﻧﮏ« از  ۱۰واﺣﺪ ﺑﻪ  ۳واﺣﺪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺑﻬﺎر  ۱۹۵۷اﯾﻦ ﺳﻪ واﺣﺪ ﮐﺎﻣﻼ در
ﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »دوچ ﺑﺎﻧﮏ« ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﺒﻠﯽ دوﺑﺎره اﺣﯿﺎء ﮔﺮدﯾﺪ.
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﺲ از  ،۱۹۶۵ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﻃﺮز
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﻼن » ،۱۹۶۶دوچ ﺑﺎﻧﮏ« در اﻧﺪک ﻣﺪت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش را از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺎرک ﺑﻪ  ۱۸/۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺎرک اﻓﺰاﯾﺶ داد .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺠﻤﻮع
ﺳﭙﺮده ﻫﺎ  ۷/۸و اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه  ۱۵/۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺎرک ﺑﻮد .ﺑﺎﻧﮏ در  ۱۹۶۶ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
 ۶۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺎرک ﺳﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورد و  ۱۶درﺻﺪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
اﮐﻨﻮن در ﺻﺪر ﺳﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻤﺪه ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﻗﺮار دارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ »دوچ ﺑﺎﻧﮏ«
ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﻠﯿﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﺎﺧﺘﺮی را در دﺳﺖ دارد.
●
در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ،در ﺷﺎﻟﻮده ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و اﺷﮑﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﻬﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻤﯽ ﺻﻮرت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ».دوچ ﺑﺎﻧﮏ« ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد
را ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪای در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج رﺳﻮخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ» .دوچ ﺑﺎﻧﮏ« در ﻧﻪ ﮐﺸﻮر)آرژاﻧﺘﯿﻦ ،ﺑﺮزﯾﻞ ،وﻧﺰوﺋﻼ،
ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ،ﺷﯿﻠﯽ ،ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ژاﭘﻦ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ( ﺷﻌﺒﻪ دارد و در ﺑﺎﻧﮏ ۲۰
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻮانآﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽوآﺳﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺳﻬﯿﻢ اﺳﺖ.در۱۹۶۶ﺑﯿﻼن
ﻋﻤﻠﯿﺎتﺧﺎرﺟﯽ »دوچ ﺑﺎﻧﮏ« ﺑﻪ  ۱/۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺎرک ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﯾﺪ.ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﯽ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻦ را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ »اﺳﺐ ﺗﺮوای« اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎن
ﺑﺎﺧﺘﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
»دوچ ﺑﺎﻧﮏ« از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری آﻟﻤﺎن ﺑﺎﺧﺘﺮی را ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮل دارد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻧﮏ در ﺷﻮراﻫﺎی ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه و
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮمﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﻓﻠﺰﮔﺪازی ،ﺷﯿﻤﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارﻧﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ً
ح.آ.ﺑﺲ H.A bsﮐﻪ ﻋﻤﻼ رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﻏﻮل ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،در ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮرﺳﯽ ۳۰
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ »» ، « BASداﻣﻠﺮﺑﻨﺰ » ، «Daimler Benzدوچ ﻟﻮﻓﺖ ﻫﺎﻧﺰا «» ،رﯾﻨﯿﺶ
وﺳﺘﻔﺎﻟﯽ اﻟﮑﺘﺮی زﯾﺘﺎﺗﺴﻮرگ «Rheinisch Westfalisches Elektrizitatswerk
و  ۲۶ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮﯾﺖ دارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آ  .ﺑﺲ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ دﺳﺖ
ﮐﺸﯿﺪه ،وﻟﯽ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
آ ﺑﺲ و ﻫﻤﭙﺎﻟﮑﯽ ﻫﺎی او ارﺑﺎﺑﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ دوﻟﺖ ﺑﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮدن
اﻗﺘﺼﺎد و دﻣﯿﺪن روح اﻧﺘﻘﺎم و ﺗﺸﺪﯾﺪ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﻓﺮاﻃﯽﻫﺎی ﺑﻦ
اﺳﺖ ،از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻬﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ رؤﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮری
ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاران و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽﺷﯽ ژﯾﻨﮑﻮ ، Mitsubishi Ginko Japon
ژاﭘﻦ

ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻫﺒﺮی
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻗﺮن ﻣﺎ» :ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ از وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎده
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ«.
در ژاﭘﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ وﺿﻊ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﭘﯿﺪاﮐﺮدهاﺳﺖ .درﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮرﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری،
ﮔﺴﺘﺮش اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد .اﻋﺘﻼی ﺳﺮﯾﻊ
ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ ژاﭘﻦ در ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ از
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎص ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ژاﭘﻨﯽ درﮔﺬرد .ﺑﯿﻼنﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻤﯽ
ً
در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن  ۱۹۶۵اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻤﻌﺎ
۲۴درﺻﺪ ﺑﻮد ) اﯾﻦ رﻗﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ  ،۶۴در ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن  ۵۹و در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ۴۸
درﺻﺪ ﺑﻮد (.اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری،
در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ و ﻧﻘﺶ »اﺗﻮﻓﯿﻨﺎﻧﺴﻤﺎن ) « Autofinancementاداره ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ( ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﮑﺲ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻮ ﮐﺮدن
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺟﻠﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎزار ژاﭘﻦ در ﻣﻮرد اوراق ﺑﻬﺎدار ،اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم ﯾﺎ
اوراق ﻗﺮﺿﻪ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ درﺟﻪ اول را ﻧﺪارد .در ﺳﺎل
 ،۱۹۶۶از راه اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم  ۶درﺻﺪ و از راه اوراق ﻗﺮﺿﻪ  ۴درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ وامﻫﺎی
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
●
اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﮐﻪ درﺻﺪر ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮمﻫﺎیﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ،
»ﺟﺎﯾﺒﺎﺗﺴﻮ«ﻫﺎ ﻓﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﺷﺮﮐﺖﻫﺎیﻫﻠﺪﯾﻨﮓ اوراقﺑﻬﺎدار درﺑﻄﻦ »ﺟﺎﯾﺒﺎﺗﺴﻮ«ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﻠﮏ ﺳﻬﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ »ﻗﺎﻧﻮن
ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎر«  ،۱۹۴۷ﺷﺮﮐﺖﻫﺎیﺻﻨﻌﺘﯽ دﯾﮕﺮﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﺳﻬﺎمﻣﺆﺳﺴﺎتدﯾﮕﺮ را ﺑﯿﺶاز
ده درﺻﺪ ارزش ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺧﺮﯾﺪاریﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻗﺴﻤﺘﯽاز وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد و ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺗﻤﻠﮏ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﯿﺶ آورد ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم دﺷﻮار ﮔﺮدﯾﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻔﺮی
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻮﺛﺮی ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ.

در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ،اﻋﺘﺒﺎر دﻫﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﻏﻠﺐ ﯾﮏ
ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۷ﺷﺮﮐﺖ از  ۶۹ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﮔﺮوه اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮﻣﺎﻟﯽ
»ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽﺷﯽ«  ۳۰درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع وام ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﻓﻘﻂ از ﺑﺎﻧﮏ »ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ« و
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﻗﻤﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ وام
دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺒﻠﯽ آﻧﻬﺎ را ﻋﻤﻼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .درﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ،ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺖ.
ﺳﻄﺢ ﻋﻈﯿﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ژاﭘﻦ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﺳﻬﺎم ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺻﻨﺪوق ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ،
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم »ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ« ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺎرت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺪل ﺷﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ اراده ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎرات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻟﯽ دارﻧﺪ .در ژاﭘﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،در
زﻣﯿﻨﻪ ادﻏﺎم اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ داﯾﻢاﻟﺘﺰاﯾﺪ آﻧﻬﺎ ،ﭘﺮوﺳﻪ ﺣﺎدی ﺟﺮﯾﺎن
دارد.
وﺿﻊ ﺧﺎص اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ
ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺣﺘﯿﺎج آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﭘﻮل ﺗﺎزه ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آﺷﻔﺘﮕﯽ داﺋﻤﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ،ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳﯽ از راه ذﺧﯿﺮهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.وﻟﯽ
اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ،ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دوﻟﺖ ژاﭘﻦ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
 ۷۹ ،۱۹۶۶درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ وامﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

دوﻟﺘﯽ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ،
دوﻟﺖ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ در ﺗﺤﻮل ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﮕﺬارد.
●
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ژاﭘﻦ  ۱۳ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮی  ۶۳ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪای،
 ۷ﺗﺮاﺳﺖ -ﺑﺎﻧﮏ ۳،ﺑﺎﻧﮏ اﻋﺘﺒﺎری درازﻣﺪت ۴۰۴ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ۷۲،ﺑﺎﻧﮏ وام و ﭘﺲاﻧﺪاز
و  ۱۱۰۴ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری وﺟﻮد دارد .در راس اﯾﻦ ﻫﺮم »ﺑﺎﻧﮏ ژاﭘﻦ« ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻗﺮار دارد.
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﮐﺜﺮ ذﺧﯿﺮه ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﭙﺮده ﻫﺎ را در ﯾﮏ ﺟﺎ ﮔﺮد ﻣﯽآورﻧﺪ .وﻇﯿﻔﻪ
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ذﺧﯿﺮهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دادن اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-
ﮔﺬاریﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دوﻟﺘﯽ ،ﭘﯽ ﺑﻨﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ژاﭘﻦ
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۳ ،۱۹۶۵ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮی ۳۹ ،درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ۴۸ ،درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع
ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎ و  ۵۹درﺻﺪ وام ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ژاﭘﻦ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ارﻗﺎم زﯾﺮ ﺗﺴﻠﻂ روزاﻓﺰون »ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺳﯿﺰدهﮔﺎﻧﻪ« را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ
ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮی  ۶۴۱۳۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻦ ﺑﻮد .در  ۱۹۵۰اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ
 ۶۱۹۹۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻦ و در ﭘﺎﯾﺎن  ۱۹۶۶ﺑﻪ  ۱۴۱۹۸۳۲۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻦ رﺳﯿﺪ.
ﭼﻬﺎر ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ »ﻓﻮﺟﯽ »،«Fujiﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ « Mitsubishiو »ﺳﻮﻣﯽ ﺗﻮﻣﻮ
 «Sumitomoو »ﺳﺎﻧﻮا  « Sanwaﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺟﺎی ﻣﻤﺘﺎزی دارﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن

ﻣﺎرس  ۱۹۶۵ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻧﮏ از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ  ۸۶ﺑﺎﻧﮏ ژاﭘﻨﯽ۲۴ ،
درﺻﺪ ﺑﻮد۲۹ .درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﭙﺮده ﻫﺎ و  ۳۱درﺻﺪ وام ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۱۹۶۵-۱۹۶۶ﺳﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ  ۲۲/۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﯾﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ  ۵۲/۴درﺻﺪ ) ﺑﺪون ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت( اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ »ﻣﯿﺘﺴﻮ ﺑﯽ ﺷﯽ« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﯿﭙﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ژاﭘﻦ اﻣﺮوز اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﻗﻤﺎر ﺧﻮد ) Mitsubishi Sintakaﺑﺎﻧﮏ ﺗﺮاﺳﺖ( Tokyo Kaije ،
) Kasai Nokenﺑﯿﻤﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل( و ) Meij Seimeiﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ( ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎر
ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﮔﺮوه ﺑﻨﺪیﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم اول در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﻟﯽ ژاﭘﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
»ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ « در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارد .در  ۱۸۹۵ﯾﮏ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ ﮔﯿﻨﮑﻮ ﺑﻮ  Guin Kobuﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻦ در ﺑﻄﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎدر ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ ﮔﻮﺳﯽ ﮐﺎﯾﯽ زﯾﺎ  Gosi Kaisyoﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪ .اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻣﻌﺎدل  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎی »ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ« ﺑﺪل
ﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻧﮏ »ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ«  ۱۷۵ﺷﻌﺒﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ژاﭘﻦ ،ﯾﮏ
ﺷﻌﺒﻪ در ﻟﻨﺪن و آژاﻧﺲﻫﺎﯾﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک و ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ دارد .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ ﺧﻮد ۱۵
ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارد .در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۱۹۶۵-۱۹۶۶ﺳﻮد ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ ﺑﺪون ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت از
 ۱۰/۵ﺑﻪ  ۱۶/۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻦ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺣﯿﺚ اﻫﻤﯿﺖ داراﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻘﺎم دوازدﻫﻢ را دارد.

●
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻧﮏ ،اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﺪ ﻣﯿﺎن
ﻣﺪت اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۶۵ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه »ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ« ﺑﻪ
ً
 ۱۲۳۸۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻦ رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۶۵ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ۲۵۰۶۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻦ اﺳﺖ  .اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻧﮏ در ﺗﺎﺛﯿﺮ روی ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ درک ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ وام ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ( ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای و )ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮏ
ﺳﻮم( ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ  ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎی درﺟﻪ ﺳﻮم ،
ﮐﺸﺎورزی و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ در دادن اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه
»ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ آن ﻗﺮاﺑﺖ دارﻧﺪ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ
ﭘﯿﺸﺘﺎز و رﻫﺒﺮی دارﻧﺪ .اﯾﻦ راه و روش ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻧﮏ »ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ«
اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺲ از ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ دارﻧﺪ.
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻃﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻣﯿﺰان ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎ را ﺑﻄﺮز ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺗﺎ  ۳/۶اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ
ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ،ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را در
ﻣﯿﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و دادن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
»ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ« در ژاﭘﻦ دادن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﺷﯿﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﻣﺘﺪاول ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ،ﻫﺮ ﺳﺎل  ۳۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ
در ﺗﻮﮐﯿﻮ و ﺷﻌﺐ ﻣﺘﻌﺪد آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ژاﭘﻨﯽ
ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻧﮏ وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

●
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ»ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ« اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻣﮑﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎی ﺷﺎﺧﺼﯽ اﺣﺮاز ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن »ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ« ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎرات
ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ
اواﺧﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ وام ﺑﮕﯿﺮد؛ زﯾﺮا اﻗﺘﺼﺎد ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ وام ﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد.
ﺳﻬﻢ »ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ« در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﻢ ﮐﺸﺘﯽ در ژاﭘﻦ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ »ﻣﯿﺘﺴﻮ ﺑﯽ ﺷﯽ« ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد.
ً
ﺑﺎﻧﮏ »ﻣﯿﺘﺴﻮ ﺑﯽ ﺷﯽ« ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺰرگ ژاﭘﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد .اﯾﻦ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
Mobil Sekyo
Esso Standart Seky
Shell Sekyu
Nippon Coca Cola
Revlon
Mitsubishi Monsanto Chemical

رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺎ  ۴۸۷ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ
دارای  ۱۵۸۱ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ ،ﺗﺤﮑﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ
»ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ« ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻧﮏ از اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺘﺼﺎب »ﻣﻮﮐﻮﺗﻮ اوﺳﺎﻣﯽ Mokoto
 « Usamiرﺋﯿﺲ »ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ« در ﭘﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ »ﺑﺎﻧﮏ ژاﭘﻦ« ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرزی از
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﻠﯿﺪی دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ از ﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺘﺼﺎب
در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ژاﭘﻦ ﺗﻮﻓﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﭙﺎ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺳﻤﯽ ﻗﺪرت »ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯽ ﺷﯽ« و
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﻬﻢ رﻫﺒﺮان آن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺣﺮاز ﭘﺴﺖ رﻫﺒﺮی در ﮐﺎﻧﻮن اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ژاﭘﻦ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﯿﺪﻟﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ
Midland Bank

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺮده ﭘﺎ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی آزاد ،رؤﺳﺎی ادارات و ﻣﺆﺳﺴﺎت  ،اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﺎرﻣﻨﺪان  .ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺮده ﭘﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺗﺠﺎرﺗﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻘﺪﯾﻨﻪﻫﺎی

زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﯿﻮه ﮐﺎر را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺑﺮای ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺤﺼﺎرات راﻫﯽ در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺲاﻧﺪاز ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
»ﻣﯿﺪﻟﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ« ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۳۶در ﺑﯿﺮﻣﻨﮕﺎم ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽﻫﺎی
وﯾﮋهای ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ .در ﻋﺼﺮﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﮑﯽ از اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺣﯿﺚ اﻫﻤﯿﺖ ﺛﺮوت و ذﺧﯿﺮهﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﭘﺲ از »ﺑﺮﮐﻠﯽ
ﺑﺎﻧﮏ« دوﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎم را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در دﺳﺖ دارد .در ﺳﺎل  ۱۹۶۶ﺛﺮوت ﺑﺎﻧﮏ ۲۲۵۸و
ذﺧﯿﺮه ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ اش  ۲۱۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ۱۹۶۵ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻧﮏ ) ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت( ﺑﻪ  ۱۱/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻧﯿﺰ زﯾﺎد ﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ۴۰ ، ۱۹۶۶درﺻﺪ ﺑﯿﺶ از  ۱۹۶۲ﺑﻮد .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ درآﻣﺪﻫﺎی »ﻣﯿﺪﻟﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ« ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه آن را
اﻋﻼم ﻣﯽدارد .ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ ،در ﺳﺎل  ۱۹۶۵اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ  ۵۳درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺳﻬﺎم ﺑﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارﻗﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮه درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۸درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ.
●
رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ »ﻣﯿﺪﻟﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ« ﻣﺪﯾﻮن ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﺎر ﭘﺲ-
اﻧﺪازﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮدهﭘﺎ ﻧﺼﯿﺐ اوﻣﯽﮔﺮدد.ﺑﺎﻧﮏدر راهاﯾﻦﻣﻘﺼﻮد ﺷﺒﮑﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد آورده ﮐﻪ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ،۱۹۶۶اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﻏﻮل از ﻣﯿﺎن »ﭘﻨﺞ ﻏﻮل ﺑﺰرگ« ﺑﯿﺶ از  ۲۶۰۰ﺷﻌﺒﻪ
داﺷﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻗﻤﺎر او ﭼﻮن » Clvdesdail » ، « Belfast Bankingcog

 « Bankو »  « Northern Bankرا ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﻢ .ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت
»ﻣﯿﺪﻟﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ« در ﺳﺮاﺳﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ  ۳۴۰۰ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﻠﺐ ﭘﺲاﻧﺪازﮐﻨﻨﺪه ﺧﺮده ﭘﺎ در ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در ﺳﺎل
 ۱۹۶۵اﺑﺘﺪا در ﻧﯿﻮﯾﻮرک آژاﻧﺴﯽ داﯾﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﺣﻖ داﺷﺖ ﭘﺲاﻧﺪاز ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن »ﻣﯿﺪﻟﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ« ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺒﻪﻫﺎﯾﺶ
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و در ﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﭘﻨﺠﺎه ﮔﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎم را در
دﺳﺖ دارد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ »ﻣﯿﺪﻟﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ« اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮده و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر »ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺳﯿﺎری« ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ
ﻣﺒﺎﺷﺮان آن ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺰارع را ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ آژاﻧﺲﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی راه آﻫﻦ ،ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ )ﻟﻨﺪن و ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ(
و داﺧﻞ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﭼﻮن »،« Queen Elisabett » ، « Queen Mary
» « Caroniaﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﭘﺲ اﻧﺪاز وﺟﻮد
ً
داﺷﺖ ﮐﺎﻫﺶ داد و ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺮده ﻣﺮدم را ﺑﺎ اﺟﺎزه آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ
در اﺧﺘﯿﺎر دارد» .ﻣﯿﺪﻟﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ« ﺣﺘﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺛﺮوت
ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را اداره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎلﻫﺎی » ،۵۰ﻣﯿﺪﻟﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ« ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ »ﻓﻮروارد ﺗﺮاﺳﺖ  «Forward Trustﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﻣﺎﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﻗﺴﻄﯽ اﺳﺖ ،در ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺮدم وارد ﺷﺪه
اﺳﺖ» .ﻣﯿﺪﻟﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر روزاﻓﺰون ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ،ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ

اﻧﺤﺼﺎرﺑﯿﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ»  «Prudentialو ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی »ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ « ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
»«Loyds Bankﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری» « Charterhouse groupeرا ﭘﯽرﯾﺰی
ﮐﺮده اﺳﺖ.
»ﻣﯿﺪﻟﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ« ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪادﭘﺲاﻧﺪازﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ
ﺟﺎی آن ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺑﺪاع ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ-
اﻧﺪازﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﺑﺖ
ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری  ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد.ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺳﻨﺎد ﺑﻬﺎدارﻣﺸﻮرت و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم و اوراق ﻗﺮﺿﻪ و ﻏﯿﺮه ﭘﺮدازد» .ﻣﯿﺪﻟﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ« ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻫﻤﯿﺖ روز
اﻓﺰون ﮔﺮدش ﭼﮏ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﭼﮏﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ زده اﺳﺖ .راه آﻫﻦﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﻫﺘﻞ ﻫﺎی زﯾﺎدی اﯾﻦ ﭼﮏ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﭘﺲ اﻧﺪازﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد،
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻻزم را ﺑﺪﺳﺖ داده اﺳﺖ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ »ﻣﯿﺪﻟﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ« ﺑﯿﺶ از  ۳/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻤﺎره
ﺣﺴﺎب ﺟﺎری و ﭘﺲاﻧﺪاز دارد .ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪه ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺟﺰء ﯾﮏ ﺳﻮم ﭘﺲ اﻧﺪازﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﻫﺒﺮان ﺑﺎﻧﮏ ،اﯾﻦ
ارﻗﺎم ﻣﺆﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻮرژوا در ﻣﻮرد »دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه ﺷﺪن« اﻧﺤﺼﺎرات و » اﻧﻘﻼب
در درآﻣﺪﻫﺎ« اﺳﺖ.

ً
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﺑﻮرژوازی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺲ-
ً
اﻧﺪازﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ

زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺪل ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺷﺪن ﺧﺎص ﺧﻮد را
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﻮﺋﯿﺲ
وﻟﺘﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻧﺴﻮی روزﮔﺎری ﮐﻪ در ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﻮد ،ﻧﻮﺷﺖ»:اﮔﺮدﯾﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری
ﺧﻮد را از ﭘﻨﺠﺮه ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﺧﯿﺰﺑﺮدارﯾﺪ؛ زﯾﺮا او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮل
ﺧﻮد را ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺑﺎﻧﮏ از دﯾﺮﺑﺎز در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه در ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ
ﻧﺪرت ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دارای اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
آﻣﺎر ،در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻫﺮ  ۱۲۵۰ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ وﺟﻮد دارد.
زورﯾﺦ ﻣﺮﮐﺰﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ اﺳﺖ .ﺷﺎﻫﺮاه اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎن ﻫﻮﻓﺴﺘﺮاس
 Banhofstrasseﻧﺎم دارد .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻏﺮﺑﯽ آﻧﺮا »وال اﺳﺘﺮﯾﺖ« ﻗﺎره اروﭘﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .در
دو ﻃﺮف اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ »ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ً
ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ« و »ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻋﺘﺒﺎری ﺳﻮﺋﯿﺲ« ﻗﺮار دارد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺳﭙﺮدهﻫﺎی
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی زورﯾﺦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺮﮐﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎل  Baleاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﺲ«
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎر ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﺑﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ۱۵
درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را در دﺳﺖ دارﻧﺪ.
ژﻧﻮ در آﻏﺎز ﺳﺎل ﻫﺎی  ۳۰ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎزش را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻨﺰﯾﻞ« ژﻧﻮ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﻓﻮل ﮐﺮد .دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ زورﯾﺦ و
ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎل از ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻋﻨﻮان »ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ« را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم
» « Schweizerische Volksbankو » «Leu und Cﺑﮑﺎر ﺑﺮد؛ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۹۶۷ﺗﻮﺳﻂ  H.Bahrﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺑﺎﻧﮑﯽ » « Julius Bahr und Cﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع داراﯾﯽﻫﺎی
ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﻪ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ
اﻋﻈﻢ آن در دﺳﺖ »ﺳﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ« ﻗﺮار دارد .ﺑﻌﻼوه ﯾﮏ دﻫﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اداره و ﻧﻈﺎرت  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را در دﺳﺖ دارﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ داراﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻏﻮل ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﻮن ﻣﻮرﮔﺎن و رﮐﻔﻠﺮ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ۵۵ ،ﺗﺎ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﮔﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﻮﺋﯿﺲ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم واﺣﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭼﻨﯿﻦ ﺛﺮوتﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ،در ﻣﯿﺎن
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻘﺎم اول را در دﺳﺖ دارﻧﺪ.
ﺑﺮای اﺣﺮاز رﻫﺒﺮی در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﯿﻦ » ﺳﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ « در ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰و » ۳۰ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻋﺘﺒﺎری ﺳﻮﺋﯿﺲ« ﺛﺮوت ﮐﻼﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر

داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ« ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺎﺳﻠﺮ  Baslerرا
در ﺧﻮد ادﻏﺎم ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪه ﺷﺪ .ﺑﺎﺳﻠﺮ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨﮕﯽ راﯾﺶ ﻫﯿﺘﻠﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻼﻧﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ» .ﺑﺎﻧﮏ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ژﻧﻮ« ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اش ﺑﯿﺶ از »ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻮﺋﯿﺲ« ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
دﭼﺎر ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ »ﺳﻪ ﻏﻮل ﺑﺎﻧﮑﯽ« ﺳﻮﺋﯿﺲ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ
آوردﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺳﻮد زﯾﺎدی ﻧﺼﯿﺐ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ « ﮔﺮدﯾﺪ.
●
ﻧﯿﺮو و اﻗﺘﺪار ﺑﺎﻧﮑﺪاران زورﯾﺦ و ﺑﺎل ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﻼنﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .روزﻧﺎﻣﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ »ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ« در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ»:اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﺲ
ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدﺗﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ«.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ »اﺳﺮار ﺑﺎﻧﮑﯽ« وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ اواﺧﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره
وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎم ﺧﻮد را اﻓﺸﺎء ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻗﻮل روزﻧﺎﻣﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﺎﺧﺘﺮی اﯾﻨﺪاﺳﺘﺮی ﮐﻮرﯾﻪ  » :ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی
ﻓﺮار و ﻣﮑﺎن اﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ« .ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدآور اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ
درﺻﻨﺪوق ﺑﺎﻧﮏ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮدﮐﻼﻧﯽ ازاﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدیﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .از
ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﺲ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﺳﺮی را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺣﺎدﺛﻪ آﻓﺮﯾﻨﺎن و ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﺟﻨﮓ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻊ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ اﺗﺮﯾﺸﯽ ﻧﯿﻮاﺳﺘﺮﯾﺶ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ۷۵۵
ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮص در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﺲ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺛﻤﺮه ﻏﺎرﺗﮕﺮیﻫﺎی
ﻓﺎﺷﯿﺴﺖﻫﺎ در ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ در آن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر
ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻮﺑﺎﯾﯽ و ﭼﻮﻣﺒﻪ ﺣﺎدﺛﻪﺟﻮی ﮐﺎﺗﺎﻧﮕﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﻣﺤﻞ
اﻣﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﻮداﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺛﺮوت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ از  ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
●
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪ و ﻣﺮز
ً
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﭘﺲاﻧﺪاز و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﭘﺲاﻧﺪاز ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺳﻬﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺧﺘﻼط
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارای اﺷﮑﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺪارج
ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ در ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ
ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد وﯾﮋه ای ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﺲ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد از
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻬﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎرﺗﯽ رﻏﺒﺘﯽ

ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ  ،ﺳﻬﻢ ﺳﻬﺎم ﺻﻨﻌﺘﯽ »ﺷﺮﮐﺎی داﺋﻤﯽ« در
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،در ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺮﯾﺐ  ۲۰ﺗﺎ ۲۵درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻋﺘﺒﺎری و ﺗﺮاﺳﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎ
ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ » ﺳﻪ ﻏﻮل ﺑﺰرگ
ً
ﺑﺎﻧﮑﯽ «  ۳۰ﺷﺮﮐﺖ اﻋﺘﺒﺎری و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۲۰ﺗﺮاﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی
ﺑﺰرگ زورﯾﺦ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزی و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﻮﺋﯿﺲ »Escher
Maschinen fabric» ،«Gebruder Sulzer» ،«BraunBivery»،«Wyss
 «Erlikonو ﺗﺮاﺳﺖ ﻣﻬﻢ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی  Alusuisseو ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﻧﺴﺘﻠﻪ  ،Nestleﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارﻧﺪ .ﻗﺪرت
»اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ« ﻧﺎﺷﯽ از اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﯿﺒﺎ ،ﻫﻮﻓﻤﻦ ﻻروش ،ﺳﺎﻧﺪوز و ژی ژی درﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮآورده-
ﻫﺎی داروﯾﯽ ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ.
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد
در زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎصﺧﻮﯾﺶ )ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ و ﺳﻌﺖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ(
ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل ﺳﻮد ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺣﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﯽ دارﻧﺪ،
در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﺎﺧﺘﺮی » «Der Volkswirtاز  ۱۹۶۰ﺗﺎ  ۱۹۶۵ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ
»اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ  ۷۳/۶درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺘﺎژ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ »ﺑﺮﮐﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ« » ، ۳۴/۲دوچ ﺑﺎﻧﮏ« آﻟﻤﺎن ﺑﺎﺧﺘﺮی  ۳۱/۸و ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ۲۹/۸
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮای ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﻫﺎی  ۶۰دارای ﻫﻤﺎن ﻣﺨﺘﺼﺎت اﺳﺖ.

●
ارﺑﺎﺑﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارﻧﺪ
و روی آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻔﺬ زورﯾﺨﯽ ﺑﺎﯾﺪ از
ک.آﺑﮓ  K.Abegﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺻﻠﯽ »ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻋﺘﺒﺎری ﺳﻮﺋﯿﺲ « و ﺗﺮاﺳﺖ
ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺴﺘﻠﻪ و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ زورﯾﺦ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﺎل ﻫﺎی ۶۰
ﻻزم آﻣﺪ ﺷﺨﺼﯽ در راس ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺴﺘﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ً
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﺷﺪ ،آﺑﮓ ﺷﺨﺼﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد .ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺮای او ﺧﯿﺎل اﻧﮕﯿﺰ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﺑﻮد .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی
ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ م .ﭘﺘﯽ ﭘﯿﺮ  ، M.Petit Pierreرﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﭘﺴﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺴﺘﻠﻪ ﺗﺮک ﮔﻔﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻧﺎﻣﺪار ﮐﻪ در روزﮔﺎر ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺪه آل ﻗﺮار دادن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻗﺪ
ﺑﺮاﻓﺮاﺧﺖ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد ،در ﻫﺮ
ﺟﺎ و ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ »ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ و ﺗﺎ
آﺧﺮﯾﻦ دم ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﻧﺪ« .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ را اﺷﻐﺎل
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﻠﻊ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری ﭼﻮن
»اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ« ﻟﻨﺪن اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﺎم »ﺑﺎﻧﮏ زورﯾﺦ « در ﮔﻮشﻫﺎ
ﻃﻨﯿﻦ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارد.

ﻣﺆﺧﺮه

ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه اﻧﺤﺼﺎرات ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزارﻫﺎ
ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻟﺮزه درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ روز
دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و روز دﯾﮕﺮ ﻟﯿﺮه اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﮓ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ارز در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﺳﺖ ،دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺮان اﺧﯿﺮ دﻻر ،ارزش ﻟﯿﺮه اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﮓ در ژوﺋﻦ  ١٩٧٢ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ  ٦اﻟﯽ  ٧درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ارزش ﻟﯿﺮه اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﮓ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺪرت
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از
ﭘﺮوﺳﻪ ﻋﻤﯿﻘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﻗﺘﺼﺎد ﻏﺮب ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺒﺎرزه رﻗﺎﺑﺖ-
آﻣﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ در راه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻏﺮﺑﯽ و
اﻧﺤﺼﺎرات ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ.

اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﻬﻢ اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد،
ﺷﺪت و ﺣﺪت ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻗﻄﺐ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در اردوﮔﺎه ﻏﺮب ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺧﺎﺻﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ آﻟﻤﺎن ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ژاﭘﻦ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک
اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺗﺎﺣﺪی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﻻر ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﭘﻮﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﮔﺮدﯾﺪ .وﻟﯽ رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻮزون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-
داری ﺑﺰودی وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ داد.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﺣﯿﺎی ﻧﻘﺶ اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ
ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ
آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺜﻤﺎر زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ
وﺳﯿﻊ از اﻫﺮمﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ در ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ را در زﻣﯿﻨﻪ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬارﻧﺪ.
اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی از ﺣﯿﺚ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل
 ،۱۹۷۱ﺳﻬﻢ اروﭘﺎ در ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎن ﻏﺮب  ۳/۲ﺑﺎر ﺑﯿﺶ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮد ) اﯾﻦ رﻗﻢ
در ﺳﺎل  ،۱۹۴۸ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﻪ  ۱/۴ﻣﯽ رﺳﯿﺪ (.ﭘﻮل ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺪرت
و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﯾﺎﻓﺖ.

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب
درﺻﺪﺗﻮﻟﯿﺪﺟﻬﺎن-

درﺻﺪ

ﺻﺎدرات ذﺧﯿﺮه ﻫﺎی ﻃﻼ و

ﻏﺮب
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وزﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی آﻟﻤﺎن ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﻄﻮر ﺧﺎﺻﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﻧﺰده
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ از ﺣﯿﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺎی دوم و از ﺣﯿﺚ ذﺧﯿﺮه ﻃﻼ
ﺟﺎی اول را در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ .ﻓﺮاﻧﺴﻪ  ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻫﻠﻨﺪ،
ﺳﻮﺋﺪ و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮ را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ.

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮس ﺳﯿﺮ ﻗﻬﻘﺮاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ دوﻣﯿﻨﯿﻮنﻫﺎ و
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارد و ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯽ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب
اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮازن
ﻣﺰﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در زﻣﯿﻨﻪ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻘﺐ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺟﻬﺸﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژاﭘﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮد وﯾﮋه اﯾﺴﺖ .ژاﭘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ذﺧﯿﺮه ﻫﺎی
ﻋﻈﯿﻢ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان ،ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺳﯿﻊ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ورود ﭘﺮواﻧﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ،اﺗﮑﺎء ﻓﻌﺎل ﺑﻪ اﻫﺮم ﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﻧﻪ دوﻟﺘﯽ
در ﺗﺴﺮﯾﻊ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺎزل ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ
آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮس ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬارد.
ژاﭘﻦ از ﺣﯿﺚ ﺟﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺻﺎدرات ﻣﻘﺎم ﺳﻮم و از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ﻣﻠﯽ و ذﺧﯿﺮه ﻫﺎی ﻃﻼ و ارزﻫﺎ ﻣﻘﺎم دوم را در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺣﯿﺚ ﻗﺪرت ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﻧﯿﺮوی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻏﺮب اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ از رﻗﺒﺎی
ﺧﻮدﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳﺖ .ﭘﯽﺑﻨﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺎدی ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽداد،
ﻣﺪﻋﯽ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ )ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ( اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺮوزه ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻬﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب در ﻓﺎﺻﻠﻪ ،١٩٤٨-١٩٧١
ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم و در ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در

ﻗﻠﻤﺮو ارز ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ،ﺟﻨﮓ ﻫﻨﺪوﭼﯿﻦ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺳﺮاﯾﯿﻞ و ﺻﺪور
وﺳﯿﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻋﻠﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ دﻻرﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻃﻼ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ.
در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٧١ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از  ،١٩٣٤ارزش دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺨﺼﻮص ده ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻢ ﻏﺮﺑﯽ ،ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﻮلﻫﺎ ﺑﺎ
ﻃﻼ ﺣﻔﻆ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ارزش ﻟﯿﺮه اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﮓ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﻘﺾ
آﺷﮑﺎر اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻼح اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﻟﯽ ﺟﻬﺎن
ﻏﺮب و رﻫﺎﯾﯽ آن از ﭼﻨﮓ دﻻر ﻣﺘﺰﻟﺰل ،ﺑﻪ ﺿﺮورت روز ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده وﺣﺪت اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  ،ﮔﺮاﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮس ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﺣﺪت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮع ﻏﺮﺑﯽ ،رﺷﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و رﻗﺎﺑﺖ
اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪت داده ،ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﺷﮑﺎل
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﻠﻮکﻫﺎی
ﻣﺴﺪود از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺴﺘﺮش اﺷﮑﺎل دوﻟﺘﯽ – اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ وﺣﺪت
اﺳﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ  ،C.E.Eﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع وﺣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۱۹۵۸ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺎﺧﺘﺮی ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻫﻠﻨﺪ و ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرگ ﺳﺮﻫﻢ
ﺑﻨﺪی ﺷﺪ.

ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ دروﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم در ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻻ ،ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی و ﻋﻮارض را ﻟﻐﻮ ﮐﺮده،
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورده،در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ واردات و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی روش
ﺟﺪﯾﺪی اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ واﺣﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ در ﺑﺴﯿﺎری ازﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﻠﻮک واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽدﻫﺪ و
ً
ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﺎزار
ﻣﺸﺘﺮک در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ و ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺗﺤﺎد ﮐﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ اﻣﺘﯿﺎزﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ،
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ای را ﺑﻪ ﻣﺪار ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب
ﺑﻠﻮک ﻣﻤﺘﺎز و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ آن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ارﻗﺎم ﮐﻞ
ﺗﺠﺎرت دﻧﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را در دﺳﺖ دارﻧﺪ.
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻧﺤﺼﺎرات ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺪرتﻫﺎی
ً
دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از  ۱۹۶۰ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ آزاد  AELEرا ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻠﻮک ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺋﺪ ،داﻧﻤﺎرک ،ﻧﺮوژ  ،ﺳﻮﺋﯿﺲ ،اﺗﺮﯾﺶ و
ﭘﺮﺗﻘﺎل و از  ۱۹۷۰اﯾﺴﻠﻨﺪ ﺑﻮد ،در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻬﺎت ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک اﺧﺘﻼف داﺷﺖ .ﻓﮑﺮ
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﻮک ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ،ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی و ﻋﻮارض در
ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻟﻐﻮ ﮔﺮدد ،ﺗﺎ از اﯾﻦ راه ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﺳﺪﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮔﻤﺮﮐﯽ را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻠﻮک ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ آن ﻗﺮﯾﺐ
 ۱۶درﺻﺪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ آزاد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزد ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ دو ﺑﻠﻮک ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دراﺗﺤﺎدﯾﻪاروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ آزاد وﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦاﻫﻤﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﯽ در آﻫﻨﮓ
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﺎﺧﺘﺮی  ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و در ﺳﺎل  ۱۹۷۰ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ
ﻣﺬاﮐﺮه ﭘﺮداﺧﺖ.
داﻧﻤﺎرک ،ﻧﺮوژ و اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ آزاد در ﺗﻼش ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ راه ﺣﻞ
ﻣﻤﮑﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻘﻮل ﻣﺠﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزد »از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻋﻈﻤﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ« وﻟﯽ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﻼش ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻧﺮخ ورود « ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورد.
ﺑﺎﻻﺧﺮه در ژاﻧﻮﯾﻪ  ،۱۹۷۲ﭼﺎﻧﻪ زدنﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺎزارﻣﺸﺘﺮک
درآﻣﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ،ﻣﻘﺮرات ﮐﺸﺎورزی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ را

ﺑﭙﺬﯾﺮد و از ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺎﻣﻨﻮﻟﺚ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ آزاد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ
ﮐﻨﺪ و زﯾﺮ ﺑﺎر ﺗﻌﻬﺪات دﯾﮕﺮی ﺑﺮود ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻊ وی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺮ دوش زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .در
ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ درﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ
روی اﻧﺤﺼﺎرات اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﺸﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ از اول ژاﻧﻮﯾﻪ ۱۹۷۳ﺑﻪﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.اﯾﺮﻟﻨﺪ ،داﻧﻤﺎرک و
ﻧﺮوژ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ درآﻣﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه
ﻣﺬاﮐﺮه ،در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ﺑﺎﮐﺸﻮرﻫﺎیدﯾﮕﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪاروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ آزاد
ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪای اﻣﻀﺎء ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن در ۱۹۷۳-۱۹۷۷ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ،
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺪون ﻋﻮارض ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ آزاد
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ رﻗﯿﺐ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺨﺖ ﻣﺘﻮرم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺠﺪد ﺑﺎزارﻫﺎ
در اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﮐﻪ اﺧﺘﻼف در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ،
ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب اﺻﻄﮑﺎک ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
ﻣﺒﺎرزه وال اﺳﺘﺮﯾﺖ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن،
ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺶ از  ۷۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺧﺎرج و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۲۳ﻫﺰار ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﯿﺶ از  ۸ﻫﺰار ﺷﻌﺒﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎی ﭘﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ،ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ رﻗﺒﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﺻﺎدرات ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ  .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۷۰اﯾﻦ
»اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ« ﮐﻪ از ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﺮوﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺎ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮد روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ وﺳﯿﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺠﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺠﺎرت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﺮﻓﺪار ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ در ﮐﺸﻮر و ﺻﺪور ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ در
ﻣﻮرد ﻣﻨﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﻮد و رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ً
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺧﯿﺮا ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ را ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺷﺪت داده

اﺳﺖ .درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺻﺪور وﺳﯿﻊﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺸﮑﻼتاﻗﺘﺼﺎدی وﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را داﻣﻨﻪدارﺗﺮ
ﮐﺮده و ﻓﺸﺎر روی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک در وﺿﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی ﻗﺮار دارد.
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﯽ رﯾﺰی ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺨﺖ از آن ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﮐﺮد و اﻣﯿﺪوار
ﺑﻮد از اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای

ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻋﻮارض اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ
ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﻨﻔﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
-۱

ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻘﺮرات ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻣﻌﺬاﻟﮏ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری درﮐﺸﻮرﻫﺎیﻋﻀﻮﺟﺎﻣﻌﻪاﻗﺘﺼﺎدیاروﭘﺎ را ﺑﻄﺮزﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ.
از  ۱۹۶۰اﻟﯽ  ۱۹۷۰ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﯾﻌﻨﯽ ۵
ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﯿﺪ .در ﺳﺎل  ۱۹۶۸ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ درﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک  ۲/۳ﺑﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﺎدرات اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -۲در ﺳﺎل  ، ۱۹۶۷ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻠﯽ درﺑﺎره
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از  ۱۹۶۸ﺗﺎ
 ۱۹۷۲ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ در ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﺟﺮای ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ در اول ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ارو ﭘﺎ ﺗﻼش
ورزﯾﺪه و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻠﯽ ،درﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻃﻠﺒﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ آزاد ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻮری ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،آﻟﻤﺎن ﺑﺎﺧﺘﺮی و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ارزش ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻮرد

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ دادن اﻣﺘﯿﺎز ﺟﺰﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻫﯿﭻ ﺷﺘﺎﺑﯽ در دادن اﻣﺘﯿﺎز ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ژاﭘﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را وادار ﺑﻪ ﺗﻨﺰل
ارزش دﻻر ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻠﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۷۳ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﮐﺎﻣﻼ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ را درﺑﺎره ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ آزاد و ﺟﺎﻣﻌﻪاﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد
از واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ از ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﯽ ﭼﺸﻢ
ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ و اﺻﻞ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺷﺶ ﮐﺸﻮر
ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎرت
ﻣﺒﺎرزه آﺷﮑﺎری درﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﻗﯿﺒﺎن ژاﭘﻨﯽ

ً
ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ رﻗﯿﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ژاﭘﻨﯽ ،ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭘﯿﭽﯿﺪهای روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ
آﺳﯿﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺎدی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺤﺼﺎرات ژاﭘﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی
دﻫﻪ  ۶۰ﺳﻬﻢ ژاﭘﻦ در واردات اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه دوﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ  ۱۶درﺻﺪ رﺳﯿﺪ.اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ  ۶۰ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﯽ ژاﭘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد،

ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ً
از ژاﭘﻦ ﺧﻮاﺳﺖ در ارزش ﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮑﺎﻫﺪ ،ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ و ﻋﻮارض ﻣﻘﺮر درﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪد
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻧﺮم ﮐﺮدن ژاﭘﻦ اﺳﺖ.
ژاﭘﻦ ﻫﻨﻮز از ﺟﻨﮓ ﻋﻠﻨﯽ ﺗﺠﺎری واﻫﻤﻪ دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ ۶۰
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺤﺪودﯾﺖ درﻣﻮرد ﺻﺪور آﻫﻦآ ﻻت و ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻧﺨﯽ در
ﺳﺎل  ،۱۹۷۱ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻣﻮرد ﺻﺪور ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .در
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،ژاﭘﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ارزش ﭘﻮل ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد.
در آﻏﺎز ﺳﺎل  ، ۱۹۷۲ژاﭘﻦ ده درﺻﺪ ﻋﻮارض ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی وارده از آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﻘﻠﯿﻞ داد و ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻣﻮرد ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را
ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻤﻮد؛ وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻔﻆ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ژاﭘﻦ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺻﺪور ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژاﭘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش
دﻻر ﺳﺎزد.
●
ﻣﺘﻔﮑﺮان اﻧﺤﺼﺎرات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﻟﯽ در دﻧﯿﺎی ﻏﺮب و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻠﯽ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺠﺎری درﺳﺎل ﺟﺎری ﭼﺸﻢاﻣﯿﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻠﯽرﻏﻢ
اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎی ﺑﯽرﯾﺸﻪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻧﻔﻮذ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮ
ﻏﺮﺑﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ژرف و ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽﺳﺎزد و
ﺑﺎﻟﻤﺂل دورﻧﻤﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﻧﺪارد.
ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮق ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و داﻣﻨﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺮان در
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ در راه ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.

