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BÖLÜM I

G¿R¿≈:  

SÜREKL¿L¿K 

VE DEÊ¿≈¿KL¿K

Birle∆ik Devletler XXI. Yüzy¨l’a bugüne kadar olan-

dan daha büyük ve çok aç¨dan daha ba∆ar¨l¨ bir eko-

nomiyle girdi. XX. Yüzy¨l’¨n ilk yar¨s¨nda iki dünya

sava∆¨ ve bir küresel bunal¨m atlatmakla kalmad¨,

Yüzy¨l’¨n ikinci yar¨s¨nda da Sovyetler Birli·i ile

aras¨nda 40 y¨l süren So·uk Sava∆’tan yüksek enflas-

yona, büyük i∆sizli·e ve muazzam federal bütçe

aç¨klar¨na kadar yay¨lan sorunlara kar∆¨ giri∆ti·i

uzun mücadeleden de ba∆ar¨yla ç¨kt¨. Ulus nihayet

1990’larda bir ekonomik rahatlama dönemi ya∆ad¨;

fiyatlarda istikrara kavu∆uldu, i∆sizlik son on y¨l¨n en

dü∆ük düzeyinde gerçekle∆ti ve sermaye piyasas¨nda

da görülmemi∆ bir patlama oldu.



Amerika’n¨n gayr¨ safi milli has¨las¨ – toplam mal ve hizmet
üretimi – 1998’de 8,5 trilyon dolar¨ a∆t¨. Birle∆ik Devletler dünya
nüfusunun yüzde 5’inden az¨na sahip olmas¨na kar∆¨n, dünya ekono-
mik üretiminin yüzde 25’inden fazlas¨n¨ gerçekle∆tirdi. Dünyan¨n
ikinci en büyük ekonomisine sahip bulunan Japonya, bunun ancak
yar¨s¨n¨ üretebildi. Ayr¨ca, Japonya ve di·er dünya ülkeleri 1990’lar-
da ekonomilerindeki yava∆ büyüme ile ve ba∆ka sorunlarla u·ra∆¨r-
ken, Amerikan ekonomisi tarihindeki en uzun ekonomik büyüme
dönemini ya∆ad¨.

Buna kar∆¨n Birle∆ik Devletler, daha önceki dönemlerde oldu-
·u gibi, XXI. Yüzy¨l’¨n ba∆lang¨c¨nda da çok derin bir ekonomik 
de·i∆im içindeydi. Bilgi i∆lemede, telekomünikasyonda ve biyoloji
bilimlerinde görülen bir yenilik dalgas¨ Amerikal¨lar¨n çal¨∆ma 
ve dinlenme biçimlerini büyük ölçüde etkiliyordu. Ayn¨ zamanda,
Sovyetler Birli·i ve Do·u Avrupa’da komünizmin çökmesi, Bat¨
Avrupa’n¨n ekonomik gücünün giderek artmas¨, Asya’da güçlü eko-
nomilerin ortaya ç¨kmas¨, Latin Amerika’da ve Afrika’da ekonomik
olanaklar¨n ço·almas¨ ve ticarette ve maliyede küresel birle∆menin
yayg¨nla∆mas¨ da yeni f¨rsatlar ve riskler yaratt¨. Tüm bu de·i∆iklik-
ler Amerikal¨lar¨n i∆ yerlerini nas¨l düzenleyeceklerinden hükümetin
rolüne kadar her∆eyi yeniden gözden geçirmelerine yol aç¨yordu.
Belki de bunun sonucu olarak çok say¨da i∆çi, konumundan mutlu
bulunmakla birlikte, gelece·e güvensizlikle bak¨yordu.

Ekonomi süregelen baz¨ uzun vadeli sorunlarla da kar∆¨ kar∆¨-
yayd¨. Pek çok Amerikal¨ ekonomik güvencesini gerçekle∆tirmi∆ 
ve baz¨lar¨ büyük zenginli·e ula∆m¨∆ olmakla birlikte, küçümsenme-
yecek bir kesim de – özellikle, evli olmayan anneler ve çocuklar¨ –
yoksulluk içinde ya∆amaya devam ediyordu. Varl¨klar aras¨ndaki
fark baz¨ ülkelerdeki kadar büyük olmamakla birlikte pek ço·unda
görülenden de fazlayd¨. Çevrenin niteli·i de bir sorun olmay¨ sürdü-
rüyordu. Önemli say¨da Amerikal¨n¨n sa·l¨k sigortas¨ yoktu. ¿kinci
Dünya Sava∆¨ sonras¨nda olu∆an büyük bebek patlamas¨ ku∆a·¨n¨n
ya∆lanmas¨ yüzünden XXI. Yüzy¨l ba∆lar¨nda ülkedeki emeklilik ve
sa·l¨k sistemlerinin zorlanmas¨ bekleniyordu. Küresel ekonomik
birle∆me pek çok olumlu geli∆menin yan¨ s¨ra aksakl¨klara da yol 
açm¨∆t¨. Özellikle geleneksel imalat endüstrisi daralmalar ya∆am¨∆
ve ülke de d¨∆ ticaretinde durdurulamayacak gibi görünen büyük bir
aç¨kla kar∆¨ kar∆¨ya kalm¨∆t¨.

Ulus tüm bu olumsuz geli∆meler süresince ekonomik konulara
yakla∆¨m¨nda belirli temel ilkelere ba·l¨ oldu. ¿lk ve en önemli ilke-
ye göre, Birle∆ik Devletler bir “piyasa ekonomisi” konumunda 
kalmal¨yd¨. Amerikal¨lar neyin üretilece·ine ve mallar için ne fiyat
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istenece·ine hükümet ve güçlü özel ç¨kar çevreleri taraf¨ndan de·il,
milyonlarca ba·¨ms¨z al¨c¨n¨n ve sat¨c¨n¨n al¨∆veri∆leri sonucu karar
verildi·i takdirde ekonominin genelde en iyi biçimde i∆leyece·ine
olan inançlar¨n¨ sürdürüyorlar. Amerikal¨lara göre, ancak bir serbest
piyasa sistemi içinde fiyatlar mallar¨n gerçek de·erini en iyi biçim-
de yans¨t¨r ve böylelikle de ekonomiyi en çok gereksinim duyulan
∆eylerin üretilmesine yol açacak biçimde yönlendirir.

Amerikal¨lar serbest piyasalar¨n ekonomik etkinli·i te∆vik ede-
ce·ine inanmalar¨n¨n yan¨ s¨ra, politik görü∆lerinin de – özellikle 
bireysel özgürlü·e ve politik pluralizme ba·l¨l¨klar¨n¨n ve gereksiz
güç birikimlerine muhalefetlerinin – bu yolla ortaya konulabilece·i-
ni dü∆ünmektedirler. Hükümet ileri gelenleri gerçekten de 1970’ler,
1980’ler ve 1990’larda havayolu, demiryolu ve kamyon ta∆¨mac¨l¨·¨
∆irketlerini, bankalar¨, telefon tekellerini ve hatta elektrik üretim 
∆irketlerini rekabete kar∆¨ koruyan mevzuata son vererek serbest 
piyasa ekonomisine ba·l¨l¨klar¨n¨ yenilediklerini gösterdiler. Ayr¨ca,
di·er ülkeleri de ekonomilerinin piyasa ilkelerine daha çok uymas¨-
n¨ sa·layacak reformlar gerçekle∆tirmeye zorlad¨lar.

Bunlara kar∆¨n Amerikal¨lar¨n “serbest te∆ebbüs”e olan inanç-
lar¨ hükümetin önemli bir rol oynamas¨n¨ engellemedi. Amerikal¨lar,
baz¨ ∆irketler piyasa güçlerine kar∆¨ koyacak oranda güçlenir gibi
görününce, bu ∆irketleri da·¨tmas¨ ya da denetlemesi için zaman 
zaman hükümete yöneldiler. Özel sektörün ihmal etti·i, e·itimden
çevrenin korunmas¨na kadar uzanan konularda hükümete güvendi-
ler. Serbest piyasa ilkelerini savunmalar¨na kar∆¨n, bazan yeni 
endüstrilerin güçlendirilmesi ve hatta bazan da Amerikan ∆irketleri-
nin rekabete kar∆¨ korunmas¨ için hükümeti kulland¨lar.

Düzenlemeler konusundaki zaman zaman tutars¨z yakla∆¨m¨n
ortaya koydu·u gibi, Amerikal¨lar çok kez hükümetin ekonomideki
rolü üzerinde anla∆amazlar. Hükümet genelde giderek büyüdü ve
1930’lardan 1970’lere kadar ekonomiye daha atak bir biçimde 
müdahalede bulundu. Buna kar∆¨n, 1960’larda ve 1970’lerde çekilen
s¨k¨nt¨lar yüzünden Amerikal¨lar hükümetin pek çok toplumsal 
ve ekonomik sorunu çözümleme yetene·ini tart¨∆maya ba∆lad¨lar.
Aralar¨nda ya∆l¨lara emeklilik geliri ve sa·l¨k sigortas¨ sa·layan 
Sosyal Güvenlik ve Medicare de bulunan belli ba∆l¨ toplumsal pro-
gramlar bu yeniden inceleme dönemini atlatt¨; fakat, federal hükü-
metin büyümesi 1980’lerde yava∆lad¨.

Amerikal¨lar¨n pratikli·i ve esnekli·i, al¨∆¨k olunmam¨∆ biçim-
de dinamik bir ekonomi yaratt¨. De·i∆im – ister refah¨n artmas¨, 
ister teknolojik yenilikler yap¨lmas¨, ister di·er ülkelerle olan ticare-
tin büyümesi sonucu ortaya ç¨ks¨n – Amerikan ekonomi tarihinin 
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bir de·i∆mezi oldu. Bu nedenle de, bir zamanlar tar¨msal olan ülke
günümüzde 100 ve hatta 50 y¨l öncesine oranla daha çok kentle∆mi∆
ve banliyölerle dolmu∆ durumdad¨r. Hizmetler geleneksel imalat 
endüstrisine oranla, gittikçe daha çok önem kazand¨. Baz¨ endüstri-
lerde seri imalat, yerini ürün çe∆itlili·ine ve sipari∆ üzerine üretime
a·¨rl¨k veren daha özel imalata b¨rakt¨. Büyük anonim ∆irketler 
birle∆ti, bölündü ve çe∆itli biçimlerde yeniden örgütlendi. XX. Yüz-
y¨l’¨n ortalar¨nda var olmayan yeni endüstriler ve ∆irketler ülkenin
ekonomik ya∆am¨nda temel rol oynamaya ba∆lad¨. ¿∆verenler daha
ender durumlarda bir aile babas¨ gibi davranmaya ba∆lad¨lar ve i∆çi-
lerin de daha çok kendilerine güvenmeleri beklenir oldu. Hükümet
ve i∆ çevreleri önde gelenleri ülkenin gelecekteki ekonomik ba∆ar¨-
s¨n¨ güvence alt¨na almak amac¨yla, çok nitelikli ve esnek bir i∆gücü
geli∆tirmenin önemini giderek daha çok vurgulamaya ba∆lad¨lar.

Bu kitapta, Amerikan ekonomisinin nas¨l i∆ledi·i incelenmek-
te ve nas¨l bir evrim geçirdi·i ara∆t¨r¨lmaktad¨r. 1. ve 2. bölümlerde
geni∆ bir görünüm çizilmekte ve 3. bölümde de modern Amerikan
ekonomisinin geli∆me tarihi anlat¨lmaktad¨r. Bunun ard¨ndan, 
4. bölümde, küçük i∆letmelerden modern anonim ∆irketlere kadar
çe∆itli te∆ebbüs türleri tart¨∆¨lmaktad¨r. 5. bölümde, menkul k¨ymet-
ler borsas¨n¨n ve di·er mali borsalar¨n rolü aç¨klanmaktad¨r. Bunu
i∆leyen iki bölümde hükümetin ekonomideki rolü tan¨mlanmakta; 
6. bölümde hükümetin serbest te∆ebbüsü biçimlendirmekte ve denet-
lemekte kulland¨·¨ çok say¨da yöntem aç¨klanmakta ve 7. bölümde
de hükümetin fiyat istikrar¨n¨, büyümeyi ve dü∆ük oranda i∆sizli·i
gerçekle∆tirmek amac¨yla ekonomik faaliyetlerin genel ak¨∆¨n¨ nas¨l
yönetmeye çal¨∆t¨·¨ incelenmektedir. 8. bölümde tar¨m sektörü 
ve Amerikan tar¨m politikas¨n¨n evrimi gözden geçirilmektedir. 
9. bölümde, i∆çilerin Amerikan ekonomisi içindeki de·i∆en rolüne
göz at¨lmaktad¨r. Son olarak da 10. bölümde, ticaret ve uluslararas¨
ekonomik faaliyetlere ili∆kin günümüz Amerikan politikas¨n¨n 
geli∆mesi tan¨mlanmaktad¨r.

Bu bölümlerden aç¨kça anla∆¨laca·¨ gibi, Amerika’n¨n serbest
piyasalara olan ba·l¨l¨·¨ XXI. Yüzy¨l’¨n e∆i·inde ayakta kalm¨∆, 
bir yandan da ekonomisi geli∆mesini sürdürmü∆tür. D
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Her ekonomik sistemde müte∆ebbisler ve yöneticiler mal ve
hizmet üretmek ve da·¨tmak amac¨yla do·al kaynaklar¨, eme·i ve
teknolojiyi bir araya getirirler. Buna kar∆¨n, an¨lan ögelerin düzen-
lenme ve kullan¨lma yöntemleri ayn¨ zamanda bir ulusun politik 
ideallerini ve kültürünü de yans¨t¨r.

Çok kez Birle∆ik Devletler’de “kapitalist” bir ekonomi bulun-
du·u söylenir. Bir Alman ekonomist ve toplumsal kuramc¨ olan Karl
Marx taraf¨ndan XIX. Yüzy¨l’da ortaya at¨lan bu tan¨mlamaya göre,
bu sistemde önemli ekonomik kararlar¨n ço·unlu·u, büyük miktar-
da paraya ya da sermayeye sahip olan küçük bir gurup taraf¨ndan 
al¨n¨r. Marx, kapitalist ekonomilerin politik sisteme daha fazla güç
tan¨yan “sosyalist” düzenlerin kar∆¨t¨ oldu·unu ileri sürmekteydi.
Marx ve yanda∆lar¨n¨n inanc¨na göre, kapitalist ekonomilerde güç
zengin i∆ adamlar¨n¨n elinde toplanmakta ve onlar da temelde karla-
r¨n¨ en yüksek düzeye ç¨karmaya yönelmekte; buna kar∆¨n sosyalist
ekonomilerde, olas¨l¨kla daha kapsaml¨ hükümet kontrolü öne 
ç¨kar¨lmakta ve kardan çok politik amaçlara önem verilmekte, 
sözgelimi toplumun kaynaklar¨n¨n daha e∆it bir biçimde da·¨t¨lmas¨
hedef al¨nmaktad¨r.

A∆¨r¨ biçimde basite indirgenmi∆ olan bu iki sistemin gerçe·e
uyan ögeleri bulunmakla birlikte, bunlar günümüzde daha az geçer-
lidir. E·er Marx’¨n tan¨mlad¨·¨ kat¨∆¨ks¨z kapitalizm var idiyse bile
art¨k yok olmu∆tur; çünkü, Birle∆ik Devletler’de ve pek çok di·er
ülkede hükümetler güç birikimlerini s¨n¨rlamak ve kontrolsuz özel

ticari ç¨karlar¨n neden oldu·u toplumsal sorunlar¨n ço·una çözüm
getirmek amac¨yla ekonomilerine müdahalede bulunmu∆tur. Bu
yüzden, özel te∆ebbüsün yan¨ s¨ra hükümetin de önemli bir rol oyna-
d¨·¨ Amerikan ekonomisini “karma” bir sistem olarak tan¨mlamak
daha do·ru say¨labilir.

Amerikal¨lar çok kez serbest te∆ebbüse yönelik inançlar¨ ile
hükümet yönetimi aras¨ndaki s¨n¨r¨n nereden geçece·i konusunda
anla∆amazlarsa da geli∆tirdikleri karma ekonomi büyük ölçüde
ba∆ar¨l¨ olmu∆tur.

Bir ülke ekonomik sisteminin ilk ögesi onun do·al kaynaklar¨-
d¨r. Birle∆ik Devletler zengin maden kaynaklar¨na, verimli tar¨m 
arazisine ve ¨l¨ml¨ bir iklime sahiptir. Bunlara ek olarak, Atlas 
Okyanusu’nda, Büyük Okyanus’ta ve Meksika Körfezi’nde uzun 
k¨y¨lar¨ vard¨r. Anakaradan k¨y¨lara uzun nehirler akmakta ve 
ABD-Kanada s¨n¨r¨nda bulunan be∆ büyük göl de (Büyük Göller)
ula∆t¨rma için ek olanaklar sa·lamaktad¨r. An¨lan yayg¨n su yollar¨
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hem y¨llar boyunca ülke ekonomisinin büyümesine yard¨m etti hem
de Amerika’daki 50 eyaleti tek bir ekonomik birim olarak birbirine
ba·lad¨.

¿kinci öge ise do·al kaynaklar¨ mala dönü∆türen emektir. 
Çal¨∆abilecek i∆çi say¨s¨ ve daha da önemlisi onlar¨n üretkenli·i bir
ekonominin sa·laml¨·¨n¨n belirlenmesinde yard¨mc¨ olur. Birle∆ik
Devletler’in tarihi boyunca i∆gücü giderek büyüdü ve bu da neredey-
se kesintisiz bir ekonomik büyümeyi besledi. 1. Dünya Sava∆¨’n¨n
hemen sonras¨na kadar i∆çilerin ço·unlu·u Avrupa’dan gelen 
göçmenlerle onlar¨n çocuklar¨ ve atalar¨ Amerika’ya köle olarak 
getirilmi∆ bulunan Afrikal¨-Amerikal¨lard¨. XX. Yüzy¨l’¨n ba∆lar¨n-
da çok say¨da Asyal¨ Birle∆ik Devletler’e göç etti ve sonraki 
y¨llarda da Latin Amerikal¨ göçmenler gelmeye ba∆lad¨.

Birle∆ik Devletler’de i∆sizli·in yüksek oldu·u baz¨ dönemler
ya∆and¨ ve bazan i∆gücünün yetersiz kald¨·¨ günler geçtiyse de 
göçmenler i∆ olanaklar¨n bol bulundu·u zamanlarda gelme e·ilimi
gösterdiler. Çok kez yerli i∆çilerden daha dü∆ük ücretler kar∆¨l¨·¨ 
çal¨∆maya haz¨r bulunmalar¨na kar∆¨n genelde geldikleri ülkelerde-
kinden çok daha fazla kazan¨p refaha kavu∆tular. Ülke de giderek
zenginle∆ti ve böylelikle daha fazla göçmeni kald¨rabilecek düzeye
eri∆ti.

Bir ülkenin ekonomik ba∆ar¨s¨ için eme·in niteli·i de – birey-
lerin ne kadar yo·un çal¨∆maya raz¨ ve ne kadar becerili olduklar¨ –
en az i∆çi say¨s¨ kadar önemlidir. Birle∆ik Devletler’in ilk günlerin-
de görülen s¨n¨r bölgeleri ya∆ant¨s¨ çok yo·un çal¨∆may¨ gerektiri-
yordu ve Protestan çal¨∆ma ahlak¨ olarak bilinen nitelik de bu 
e·ilimi güçlendirmi∆ti. Teknik e·itim ile meslek e·itimini de içeren
ö·retime verilen önem ve denemeye ve de·i∆meye yönelik istek
Amerika’n¨n ekonomik ba∆ar¨s¨na ayr¨ca katk¨da bulundu.

¿∆gücünün hareketlili·i de Amerikan ekonomisinin de·i∆en
ko∆ullara uyum sa·lama yetene·i aç¨s¨ndan önemli oldu. Do·u 
K¨y¨s¨’ndaki i∆ piyasas¨n¨ göçmenler doldurunca önemli say¨da i∆çi
çok kez ülkenin iç kesimlerinde sürülmeyi bekleyen çiftliklerde 
çal¨∆maya gitti. Ayn¨ ∆ekilde XX. Yüzy¨l’¨n ilk yar¨s¨nda, Kuzey’de-
ki endüstrile∆mi∆ kentler de Güney çiftliklerinde çal¨∆an siyah 
Amerikal¨lar¨ çekti.

¿∆gücünün niteli·i önemli bir konu olmay¨ sürdürmektedir. 
Günümüzde Amerikal¨lar, “insan sermayesi”nin pek çok modern
ileri teknoloji endüstrisinde ba∆ar¨ sa·lamak için bir anahtar oldu·u-
nu dü∆ünmektedir. Bunun sonucu olarak, hükümet ileri gelenleri ve
i∆ çevresi yetkilileri bilgisayar ve telekomünikasyon gibi yeni 
endüstrilerin gereksinim duydu·u türde k¨vrak zekay¨ ve uyum 
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sa·lamaya yatk¨n beceriyi i∆çilere kazand¨racak ö·retim ve e·itimin
önemini vurgulamaktad¨r.

Bunlara kar∆¨n, do·al kaynaklar ve emek ekonomik sistemin
sadece bir kesimini olu∆turmaktad¨r. Bu kaynaklar elden geldi·ince
etkin bir biçimde düzenlenmeli ve yönlendirilmelidir. Amerikan
ekonomisinde piyasadan gelen verilere göre çal¨∆an yöneticiler bu
i∆levi yerine getirirler. Amerika’daki geleneksel yönetim yap¨s¨n¨
yukar¨dan a∆a·¨ya uzayan bir komuta zinciri olu∆turur; yetki, tüm
i∆in düzenli ve etkin bir biçimde yürümesini güvence alt¨na alan 
yönetim kurulu ba∆kan¨ndan ba∆lay¨p te∆ebbüsün çe∆itli bölümleri-
nin e∆güdümünü sa·lamakla yükümlü olan daha a∆a·¨ düzeydeki 
yönetim birimlerinden geçer ve fabrikadaki usta ba∆¨na kadar akar.
Çok say¨da i∆ çe∆itli bölümler ve i∆çiler aras¨nda payla∆t¨r¨lm¨∆t¨r.
XX. Yüzy¨l’¨n ba∆lar¨nda, Amerika’daki bu uzmanla∆ma ya da 
i∆bölümünün sistematik çözümlemelere dayanan “bilimsel yöne-
tim”i yans¨tt¨·¨ söylenirdi.

Te∆ebbüslerin pek ço·u bu geleneksel yap¨ içinde çal¨∆makla
birlikte baz¨lar¨ da yönetim konusunda de·i∆en görü∆ler benimsedi.
Giderek yo·unla∆an küresel rekabetle kar∆¨la∆an Amerikan te∆eb-
büsleri, özellikle, kalifiye i∆çi çal¨∆t¨ran ve h¨zla geli∆mek, de·i∆mek
ve hatta sipari∆ üzerine mal üretmek zorunda kalan ileri teknoloji 
endüstrilerinde daha esnek bir örgüt yap¨s¨ olu∆turmaya çal¨∆makta-
d¨r. A∆¨r¨ hiyerar∆inin ve i∆bölümünün yarat¨c¨l¨·¨ önledi·i yolunda-
ki inan¨∆ her geçen gün daha yo·unla∆maktad¨r. Bunun sonucu 
olarak da pek çok ∆irket örgüt yap¨s¨n¨ “yass¨ltm¨∆”, yönetici say¨s¨-
n¨ azaltm¨∆ ve birkaç i∆ dal¨nda birden çal¨∆an ekiplere daha fazla
yetki aktarm¨∆t¨r.

Do·al olarak, yöneticilerin ve ekiplerin bir∆eyler üretebilmek
için bir te∆ebbüs olarak örgütlenmeleri gereklidir. Birle∆ik Devlet-
ler’de anonim ∆irketlerin, yeni bir te∆ebbüse giri∆mek için gerekli
paray¨ toplamak ya da mevcut bir te∆ebbüsü büyütmek konusunda
etkili bir araç oldu·u kan¨tlanm¨∆t¨r. Anonim ∆irket, hisse senedi 
sahibi diye bilinen bir gurubun gönüllü olarak olu∆turdu·u, kar-
ma∆¨k kurallara ve geleneklere göre yönetilen bir ekonomik te∆eb-
büstür.

Anonim ∆irketlerin mal ya da hizmet üretebilmek için parasal
kaynaklara gereksinimi vard¨r. Gerekli sermayeyi olu∆turmak 
amac¨yla genelde sigorta ∆irketlerine, bankalara, emekli sand¨klar¨-
na, bireylere ve di·er yat¨r¨mc¨lara hisse senedi (varl¨klar¨ndan 
pay) ya da bono (uzun vadeli borç) satarlar. Özellikle bankalar gibi
baz¨ kurumlar da anonim ∆irketlere ve di·er te∆ebbüslere borç 
verirler. Federal hükümet ve eyalet hükümetleri bu finansman 
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sisteminin güvenli·ini ve güvenilirli·ini garantilemek ve yat¨r¨mc¨-
lar¨n sa·l¨kl¨ karar verebilmelerine yönelik serbest bilgi ak¨∆¨n¨ 
sa·lamak amac¨yla ayr¨nt¨l¨ kurallar ve düzenlemeler geli∆tir-
mi∆lerdir.

Gayr¨ safi milli has¨la (GNP), belirli bir y¨l üretilen mal ve 
hizmet düzeyini belirler. Birle∆ik Devletler’de GNP düzenli bir 
biçimde artm¨∆ ve 1983’te 3,4 trilyon dolar¨n üstündeyken 1998’de
yakla∆¨k 8,5 trilyon dolar olmu∆tur. Bu veriler ekonominin sa·l¨·¨n¨
ölçmeye yararsa da, ulusun durumunu her aç¨dan ölçemez. Gayr¨ 
safi milli has¨la bir ekonominin üretti·i mal ve hizmetlerin piyasa
de·erini gösterir; fakat, bir ulusun ya∆am niteli·ini ortaya koyamaz.
Sözgelimi, bireysel mutluluk ve güvenlik, temiz bir çevre ve sa·l¨k
gibi baz¨ önemli de·i∆kenler tümüyle bu göstergenin d¨∆¨nda kal¨r.

Birle∆ik Devletler’de bir karma ekonomi oldu·u söylenir; 
çünkü, hem bireysel te∆ebbüsler hem de hükümet önemli rol oynar.
Gerçekten de Amerikan ekonomi tarihindeki en kal¨c¨ tart¨∆malardan
baz¨lar¨ özel sektörle kamu sektörünün rolleri üzeride odaklanm¨∆t¨r.

Amerikan serbest te∆ebbüs sistemi bireysel i∆ sahipli·ini öne
ç¨kar¨r. Ülkede mal ve hizmetlerin en büyük k¨sm¨n¨ özel te∆ebbüs
üretir ve toplam ekonomik üretimin üçte ikisi özel kullan¨m amac¨y-
la bireylere giderken, üçte biri de hükümet ve i∆ çevreleri taraf¨ndan
sat¨n al¨n¨r. Tüketicinin rolü gerçekten o kadar büyüktür ki zaman
zaman ülkede bir “tüketici ekonomisi” bulundu·u ileri sürülür.

Bireysel i∆ sahipli·ine verilen bu önem k¨smen Amerikal¨lar¨n
ki∆isel özgürlü·e olan inançlar¨ndan kaynaklanmaktad¨r. Ulus yara-
t¨ld¨·¨ndan beri Amerikal¨lar a∆¨r¨ hükümet gücünden korkmu∆lar ve
hükümetin bireyler üzerindeki yetkisini, ekonomik alandaki rolünü
de içermek üzere, s¨n¨rlamaya çal¨∆m¨∆lard¨r. Buna ek olarak Ameri-
kal¨lar genelde, özel i∆ sahipli·i özelli·i ta∆¨yan bir ekonominin, 
hükümetin i∆ sahibi olmas¨n¨ öne ç¨karan bir ekonomiden daha etkin
çal¨∆aca·¨na inanmaktad¨rlar.

Neden? Amerikal¨lar¨n inanc¨na göre, ekonomik güçlere 
müdahale edilmezse, mal ve hizmetlerin fiyat¨n¨ arz ve talep belirler.
Buna kar∆¨l¨k fiyatlar da, i∆ çevrelerinin neler üretmesi gerekti·ini
belirler; e·er halk bir mal¨ ekonominin üretti·inden daha çok 
miktarda almak isterse o mal¨n fiyat¨ yükselir. Bu geli∆me yeni 
∆irketlerin ya da di·erlerinin dikkatini çeker ve kar sa·lama f¨rsat¨
sezdikleri için o mal¨ daha çok üretmeye ba∆larlar. Buna kar∆¨l¨k,
e·er halk bir mal¨ daha az miktarda almak isterse fiyatlar dü∆er 
ve rekabete dayanamayan üreticiler ya i∆lerine son verir ya da ba∆ka
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mallar üretmeye ba∆lar. Bu gibi sistemlere piyasa ekonomisi ad¨ 
verilir. Bunun aksine sosyalist bir ekonomi, hükümetin daha çok i∆
sahibi olmas¨ ve merkezi planlama özelli·i ta∆¨r. Amerikal¨lar¨n 
ço·unlu·u, vergi gelirlerine ba·l¨ bulunan hükümetlerin fiyat 
de·i∆melerine özel sektörün yapt¨·¨ kadar önem vermeyeceklerini
ya da piyasa güçlerinin gerektirdi·i disiplinin etkisini duymayacak-
lar¨n¨ dü∆ündükleri için, sosyalist ekonomilerin do·al olarak daha
verimsiz kalaca·¨na inan¨rlar.

Buna kar∆¨n serbest te∆ebbüs de s¨n¨rlamalarla kar∆¨ kar∆¨yad¨r.
Amerikal¨lar, belirli hizmetlerin özel sektöre oranla kamu taraf¨ndan
daha iyi sa·lanaca·¨na her zaman inanm¨∆lard¨r. Sözgelimi Birle∆ik
Devletler’de hükümet, yarg¨n¨n, çok say¨da özel okul ve e·itim 
merkezi bulunmas¨na kar∆¨n ö·retimin, karayolu a·¨n¨n, toplumsal
istatistik yay¨nlar¨n¨n ve ulusal savunman¨n yönetilmesinden birinci
derecede sorumludur. Buna ek olarak, fiyat sisteminin iyi yürümedi-
·i durumlarda hükümetin gerekli düzeltmeleri yapmak amac¨yla
müdahalede bulunmas¨ da istenir. Sözgelimi “do·al tekelleri” düzen
alt¨na al¨r ve piyasa güçlerini bast¨racak ölçüde kuvvetlenen di·er
i∆letme gurupla∆malar¨n¨ denetlemek ya da da·¨tmak için antitröst
yasalar¨ uygular. Hükümet ayr¨ca piyasa güçlerinin eri∆emeyece·i
sorunlara da el atar. Özel ya∆ant¨lar¨nda sorunlar olmas¨ ya da 
ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle i∆siz kalmalar¨ yüzünden 
s¨k¨nt¨ya dü∆en bireylere sosyal yard¨m ya da i∆sizlik sigortas¨ 
olanaklar¨ sa·lar; ya∆l¨lara ve yoksullara yap¨lan sa·l¨k yard¨mlar¨-
n¨n büyük k¨sm¨n¨ kar∆¨lar; hava ve su kirlili·inin azalt¨lmas¨ ama-
c¨yla özel endüstriyi denetler; do·al afetler yüzünden kayba u·rayan
bireylere dü∆ük faizli borç verir. Hükümet, bunlar¨n yan¨ s¨ra özel
te∆ebbüsün ba∆a ç¨kamayaca·¨ kadar masrafl¨ olan uzay ara∆t¨rmala-
r¨nda da ba∆ rolü oynam¨∆t¨r.

Bireyler, sadece tüketici olarak yapt¨klar¨ seçimlerle de·il,
ekonomik politikay¨ ∆ekillendiren yetkililere verdikleri oylarla da 
bu karma ekonominin yönlendirilmesine yard¨m ederler. Tüketiciler
geçti·imiz y¨llarda, ürün güvenli·ine, belirli endüstriyel uygulama-
lar¨n çevrede yaratt¨·¨ tehditlere ve vatanda∆lar¨n kar∆¨la∆malar¨ 
olas¨l¨·¨ bulunan belirli sa·l¨k tehlikelerine yönelik endi∆elerini dile
getirdiler; hükümet bunlara yan¨t olarak tüketicilerin ç¨karlar¨n¨ 
güvence alt¨na almak ve sosyal güvenli·i geli∆tirmek amac¨yla 
daireler kurdu.

ABD ba∆ka de·i∆imler de geçirdi. Nüfus ve i∆gücü dramatik
bir biçimde çiftliklerden kentlere, tarlalardan fabrikalara ve, en
önemli olarak ta, hizmet endüstrilerine yöneldi, Günümüz ekonomi-
sinde bireysel hizmet ve kamu hizmeti sa·layanlar¨n say¨s¨ tar¨msal
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ve mamul mal üretenlerin say¨s¨ndan çok daha fazlad¨r. ¿statistikle-
re göre, kendi i∆ine sahip olanlar, son yüzy¨l boyunca ekonomi 
karma∆¨kla∆t¨kça büyük ölçüde ba∆kalar¨ için çal¨∆ma e·ilimine 
girmi∆lerdir.

Ekonomiye biçim veren kararlar¨n büyük ço·unlu·u tüketiciler
ve üreticiler taraf¨ndan al¨nmakla birlikte, hükümetin ABD ekono-
misi üzerinde en az dört alanda büyük etkisi olmaktad¨r.

¿stikrar ve Büyüme. Federal hükümet belki de en ba∆ta, 
sürekli büyümeyi, yüksek istihdam düzeyini ve fiyat dengesini 
sa·lamaya çal¨∆arak ekonomik faaliyetin genel h¨z¨n¨ ayarlamakta-
d¨r. Harcama ve vergi oranlar¨n¨ düzenlemek (maliye politikas¨) ya
da para arz¨n¨ yönetmek ve kredi kullan¨m¨n¨ kontrol etmek (para
politikas¨) yoluyla ekonominin büyüme h¨z¨n¨ azalt¨p ço·altabilir ve
böylelikle de fiyat ve istihdam düzeyini etkileyebilir.

1930’lar¨n Büyük Bunal¨m’¨n¨ izleyen y¨llarda uzun zaman,
ekonomik daralmalar, yani yava∆ ekonomik geli∆me ve yüksek i∆siz-
lik dönemleri, en büyük tehdit olarak görüldü. Daralma tehlikesinin
en ciddi görüldü·ü günlerde hükümet, kendisi büyük ölçüde harca-
ma yaparak ya da tüketicilerin daha çok harcamalar¨n¨ sa·lamak
amac¨yla vergileri azaltarak ve para arz¨n¨n h¨zla artmas¨n¨ te∆vik
ederek ekonomiyi güçlendirmeye çal¨∆t¨. 1970’lerde özellikle enerji
alan¨ndaki fiyatlar¨n büyük ölçüde artmas¨ güçlü bir enflasyon – 
fiyat düzeyinde genel yükselme – korkusu yaratt¨. Bunun sonucun-
da hükümet ileri gelenleri, ekonomik daralmayla sava∆acaklar¨ 
yerde enflasyonu s¨n¨rlamak amac¨yla harcamalar¨ k¨smaya, vergi
kesintilerine direnmeye ve para arz¨ndaki art¨∆lar¨ s¨n¨rlamaya ba∆la-
d¨lar.

Ekonomide istikrar sa·lamaya yönelik en iyi önlemlerin neler
oldu·u konusundaki görü∆ler 1960’larla 1990’lar aras¨nda önemli
biçimde de·i∆ti. Hükümet 1960’larda maliye politikas¨na, yani 
ekonomiyi etkilemek için hükümet gelirleriyle oynamaya büyük 
ölçüde güveniyordu. Harcamalar ve vergiler Ba∆kan ve Kongre 
taraf¨ndan kontrol edildi·i için, seçimle göreve gelen bu yetkililer
ekonomiyi yönlendirmede büyük rol oynad¨lar. Yüksek enflasyon,
yayg¨n i∆sizlik ve muazzam bütçe aç¨klar¨ ya∆anan bir dönem nede-
niyle, genel ekonomik faaliyetlerin h¨z¨n¨ düzenlemede maliye poli-
tikas¨n¨n en iyi yöntem oldu·u yolundaki güven sars¨ld¨. Bunun 
yerine, faiz oranlar¨ gibi araçlar kullanarak ülkedeki para arz¨n¨
kontrol alt¨nda tutmaya yönelen para politikalar¨ giderek artan bir
önem kazand¨. Maliye politikas¨, Ba∆kandan ve Kongre’den büyük
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ölçüde ba·¨ms¨z olan ve Federal Rezerv Kurulu ad¨yla tan¨nan mer-
kez bankas¨ taraf¨ndan yönetilmektedir.

Düzenleme ve Kontrol. ABD federal hükümeti özel te∆ebbü-
sü çe∆itli biçimlerde düzenler. Düzenleme de iki genel s¨n¨fa ayr¨l¨r.
Ekonomik düzenlemeyle fiyatlar¨n do·rudan ya da dolayl¨ olarak
kontrolü amac¨ güdülür. Hükümet geleneksel olarak, elektrik üretim
∆irketleri gibi tekellerin makul oranlardan fazla kar elde etmek için
fiyatlar¨ yükseltmelerini engellemeye çal¨∆¨r. Hükümet zaman 
zaman di·er endüstri alanlar¨nda da ekonomik kontrol uygulam¨∆t¨r.
Büyük Bunal¨m’¨ izleyen y¨llarda, h¨zla de·i∆en arz ve talep kar∆¨-
s¨nda kontrolsüz biçimde dalgalanma e·ilimi gösteren tar¨msal mal
fiyatlar¨nda istikrar sa·layabilmek amac¨yla karma∆¨k bir yöntem
olu∆turuldu. Karayolu ta∆¨mac¨l¨·¨ ∆irketleri ve daha sonralar¨ da 
havayollar¨ gibi baz¨ te∆ebbüsler zararl¨ olaca·¨n¨ dü∆ündükleri fiyat
indirimlerine gitmemek için kendiliklerinden hükümet düzenlemesi
talebinde bulundular ve bunu elde ettiler.

Bir ba∆ka ekonomik düzenleme biçimi olan antitröst yasalar
uygulanarak da piyasa güçlerinin sa·lamla∆t¨r¨lmas¨na ve böylelikle
do·rudan düzenleme yapmaya gereksinim kalmamas¨na çal¨∆¨l¨r.
Hükümet ve bazan da özel i∆letmeler, rekabeti gereksiz biçimde 
s¨n¨rlayabilecek uygulamalar¨ ya da ∆irket birle∆melerini yasaklamak
amac¨yla antitröst yasalara ba∆vururlar.

Hükümet özel ∆irketleri halk¨n sa·l¨·¨n¨ korumak ya da temiz
ve sa·l¨kl¨ bir çevre sa·lamak gibi toplumsal amaçlarla da kontrol
eder. Sözgelimi ABD Besin Maddeleri ve ¿laçlar ¿daresi zararl¨ 
ilaçlar¨ yasaklar; Mesleksel Tehlikeler ve Sa·l¨k ¿daresi i∆çileri 
çal¨∆¨rken kar∆¨la∆abilecekleri bedensel zararlara kar∆¨ korur; Çevre
Koruma ¿daresi de su ve hava kirlili·ini kontrol amac¨ güder.

Amerikal¨lar¨n hükümet düzenlemeleri kar∆¨s¨ndaki tutumlar¨
XX. Yüzy¨l’¨n son otuz y¨l¨ içinde büyük ölçüde de·i∆ti. 1970’lerin
ilk y¨llar¨nda politika yap¨c¨lar¨, ekonomik düzenlemelerin etkin 
olmayan ∆irketleri havayolu ve kara ta∆¨mac¨l¨·¨ gibi endüstrilerden
yararlanan tüketiciler aleyhine korudu·undan gittikçe daha fazla 
endi∆e duymaya ba∆lad¨lar. Ayn¨ zamanda teknolojik de·i∆iklikler
de daha önceleri do·al tekel olduklar¨ dü∆ünülen telekomünikasyon
gibi endüstrilerde yeni rakipler yaratt¨. Bu geli∆meler de düzenleme-
leri gev∆etecek bir dizi yasa ç¨kar¨lmas¨na yol açt¨.

Her iki siyasal partinin liderleri 1970’ler, 1980’ler ve 1990’lar-
da düzenlemelerde genel bir yumu∆amaya gidilmesini benimsediler-
se de, toplumsal amaçlar sa·lamaya yönelik düzenlemeler konusun-
da daha zay¨f bir görü∆ birli·i vard¨. Toplumsal amaçl¨ düzenleme-
ler Büyük Bunal¨m’¨ ve ¿kinci Dünya Sava∆¨’n¨ izleyen y¨llarda 
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ve daha sonra da 1960’larda 1970’lerde giderek büyüyen bir önem
kazanm¨∆t¨. Buna kar∆¨n 1980’lerde Ronald Reagan’¨n ba∆kanl¨k 
y¨llar¨nda hükümet düzenlemelerin serbest te∆ebbüsü engelledi·ini,
i∆letme maliyetlerini yükseltti·ini ve böylelikle de enflasyonu 
körükledi·ini iddia ederek, i∆çileri, tüketicileri ve çevreyi korumaya
yönelik düzenlemeleri yumu∆att¨. Yine de pek çok Amerikal¨ belirli
olaylar ya da e·ilimlere kar∆¨ yak¨nmay¨ sürdürdü ve hükümet, 
çevre korunmas¨n¨ da içeren baz¨ alanlarda yeni düzenlemelere 
gitmek zorunda kald¨.

Bu arada baz¨ vatanda∆lar da seçimle göreve gelen yetkililerin
belirli sorunlara yeterli çabukluk ya da güçle yönelmediklerini ileri
sürerek mahkemelere ba∆vurdular. Sözgelimi 1990’larda bireyler ve
giderek hükümetin kendisi de sigara içmenin sa·l¨·a kar∆¨ tehlike
olu∆turdu·u gerekçesiyle tütün ∆irketleri aleyhine dava açt¨lar. Uzun
vadeli ödemeleri gerektiren büyük bir parasal uzla∆ma sonucu siga-
ra içmeyle ili∆kili hastal¨klar¨n tedavi giderlerini eyaletlerin kar∆¨la-
mas¨na olanak sa·land¨.

Do·rudan Hizmet. Her düzeydeki hükümet pek çok do·rudan
hizmet sa·lamaktad¨r [Ç.N.: ABD yönetim sisteminde Federal 
Hükümetin alt¨nda Eyalet Hükümetleri ve Yerel Hükümetler 
vard¨r]. Sözgelimi federal hükümet ulusal savunmadan sorumludur;
çok kez yeni ürünlerin geli∆tirilmesine yol açan ara∆t¨rmalar¨ destek-
ler; uzay ara∆t¨rmalar¨n¨ yönetir; i∆çilerin i∆ ba∆¨nda beceri sa·la-
malar¨n¨ ve i∆ bulmalar¨n¨ kolayla∆t¨rmak amac¨yla onlara yard¨mc¨
olur. Hükümet harcamalar¨n¨n yerel ve bölgesel ekonomiler ve 
hatta ekonomik faaliyetlerin genel h¨z¨ üzerinde önemli etkileri 
vard¨r.

Buna kar∆¨l¨k eyalet hükümetleri de pek çok karayolunun 
yap¨m¨ndan ve bak¨m¨ndan sorumludur. Eyalet, ilçe ya da kent 
yönetimleri devlet okullar¨n¨n finansman¨nda ve i∆letilmesinde önde
gelen bir rol oynarlar. Yerel hükümetler polis ve itfaiye çal¨∆malar¨-
n¨n ba∆ sorumlusudur. Federal düzeyde al¨nan kararlar genelde en
büyük ekonomik etkiyi ta∆¨makla birlikte yukar¨da an¨lan alanlarda-
ki hükümet harcamalar¨ da yerel ve bölgesel ekonomiler üzerinde 
etkili olur.

1997’de federal hükümetin, eyalet hükümetlerinin ve yerel 
yönetimlerin toplam harcamalar¨ gayr¨ safi milli has¨lan¨n yakla∆¨k
yüzde 18’ini olu∆turmu∆tur.

Do·rudan Yard¨m. Hükümet bunlar¨n yan¨ s¨ra i∆letmelere ve
bireylere do·rudan çe∆itli türde yard¨m da yapar. Küçük i∆letmelere
dü∆ük faizli borç verir ve teknik yard¨mda bulunur; üniversitede
okumak isteyen ö·rencilere de dü∆ük faizli kredi açar. Hükümet 
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destekli te∆ebbüsler kredi kurumlar¨n¨n elindeki ipotek belgelerini
sat¨n al¨p bunlar¨ yat¨r¨mc¨lar taraf¨ndan al¨n¨p sat¨labilecek borç 
senetlerine dönü∆türür ve böylelikle konut kredisi verilmesini te∆vik
eder. Hükümet ayr¨ca ihracat¨ da etkin biçimde destekler ve yabanc¨
ülkelerin ithalat¨ s¨n¨rlay¨c¨ ticaret engelleri getirmelerini önlemeye
çal¨∆¨r.

Hükümet kendilerine yeterince bakamayan bireylere de destek
olur. ¿∆verenlerden al¨nan bir vergiyle finanse edilen Sosyal Güven-
lik program¨ Amerikal¨lar¨n büyük bir kesiminin emeklilik gelirleri-
ni sa·lar. Medicare program¨ sayesinde ya∆l¨lar¨n pek çok tedavi 
gideri kar∆¨lan¨r. Mediacaid program¨ da dü∆ük gelirli ailelerin 
sa·l¨k giderlerini finanse eder. Çok eyalette hükümet ruh hastalar¨-
n¨n ya da önemli bedensel engelleri olan bireylerin bak¨m¨ amac¨yla
kurumlar i∆letir. Federal hükümet yoksul ailelerin besin maddesi 
almalar¨na yard¨mc¨ olmak için Yiyecek Pullar¨ ç¨kar¨r; federal 
hükümet ve eyalet hükümetleri çocuklu yoksul ailelere destek 
amac¨yla ortakla∆a sosyal yard¨m ba·¨∆lar¨nda bulunur.

Aralar¨nda Sosyal Güvenlik de bulunan bu programlar¨n 
pek ço·unun kökü, 1933–1945 y¨llar¨ aras¨nda görev yapm¨∆ olan
Ba∆kan Franklin D. Roosevelt’in “Yeni Düzen” programlar¨na kadar
uzan¨r. Roosevelt’in reformlar¨n¨n anahtar¨, yoksullu·a bireysel 
ahlak bozukluklar¨n¨n de·il toplumsal ve ekonomik nedenlerin yol
açt¨·¨ inanc¨yd¨. An¨lan görü∆, kökü New England Püritenizmi’nde
yatan genel inanc¨ reddediyordu; bu inanca göre, ba∆ar¨ Tanr¨’n¨n
lütfunun, ba∆ar¨s¨zl¨ksa Tanr¨’n¨n ho∆nutsuzlu·unun simgesiydi. Bu
yeni görü∆ Amerikan toplumsal ve ekonomik dü∆üncesinde önemli
bir dönü∆üm olu∆turuyordu. Buna kar∆¨n günümüzde bile, özellikle
sosyal yard¨ma ili∆kin belirli sorunlarda yukar¨da an¨lan eski inanç-
lar¨n izleri görülebilmektedir.

Aralar¨nda Medicare ve Medicaid’in de bulundu·u, bireylere
ve ailelere yönelik pek çok yard¨m program¨na ise 1960’larda
Ba∆kan Lyndon Johnson’un (1963–1969) “Yoksullukla Sava∆” 
günlerinde ba∆land¨. Bahis konusu programlar¨n baz¨lar¨ 1990’larda
parasal güçlüklerle kar∆¨la∆t¨ ve çe∆itli reform önerileri ortaya 
at¨ld¨ysa da Birle∆ik Devletler’deki her iki büyük parti de onlar¨ 
desteklemeyi sürdürdü. Buna kar∆¨l¨k programlar¨n muhalifleri, i∆siz
ama sa·l¨kl¨ bireylere sosyal yard¨m yapman¨n onlarda sorunlara 
çözüm arama iste·i yerine ba·¨ml¨l¨k yarataca·¨n¨ iddia ettiler.
Ba∆kan Bill Clinton (1993–2001) yönetiminde 1996’da onaylanan
reform yasalar¨, sosyal yard¨m alabilmek için bireylerin çal¨∆makta
olmalar¨ ko∆ulunu getirmekte ve yard¨m sürelerine de s¨n¨rlamalar
koymaktad¨r.
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Amerikal¨lar ekonomik sistemleriyle gururlan¨rlar ve onun 
vatanda∆lar¨n iyi bir ya∆am sa·lamalar¨ için f¨rsat yaratt¨·¨na inan¨r-
lar. Buna kar∆¨n, ülkenin pek çok yöresinde yoksullu·un inatla 
sürmekte oldu·u gerçe·i onlar¨n bu inanc¨na gölge dü∆ürmektedir.
Hükümetin yoksullukla sava∆ çabalar¨ belirli bir ilerleme sa·lad¨ysa
da sorunu ortadan kald¨ramad¨. Ayn¨ ∆ekilde, güçlü bir ekonomik
büyüme ya∆anan dönemler de yeni i∆ olanaklar¨ yaratt¨ ve yoksullu-
·u azaltt¨ ama tümüyle yok edemedi.

Federal hükümet dört ki∆ilik bir ailenin temel geçimini sa·la-
mak için gerekli asgari bir gelir miktar¨ saptar. Bunun düzeyi hayat
pahal¨l¨·¨na ve ailenin ya∆ad¨·¨ bölgeye ba·l¨ olarak de·i∆ebilir.
1998’de y¨ll¨k geliri 16.530 dolar¨n alt¨nda olan dört ki∆ilik bir aile
yoksul say¨l¨yordu.

Yoksulluk s¨n¨r¨n¨n alt¨nda ya∆ayan birey oran¨ 1959’da yüzde
22,4 iken 1978’de yüzde 11,4’e dü∆tü; ancak, ondan sonra çok dar
bir s¨n¨r içinde oynad¨ ve 1998’de yüzde 12,7 olarak gerçekle∆ti.

Kald¨ ki toplam oranlar çok daha büyük yoksulluk çekilen 
yerle∆im birimlerini gizlemektedir. 1998’de Afrikal¨-Amerikal¨lar¨n
dörtte birinden fazlas¨ (yüzde 26,1) yoksulluk içinde ya∆¨yordu; bu
oran huzursuzluk yaratacak kadar yüksek olmakla birlikte tüm 
siyahlar¨n yüzde 31’inin yoksul tan¨m¨na girdi·i 1979’a göre bir
ilerleme say¨ld¨ ve 1959’dan beri en dü∆ük yoksulluk oran¨n¨
olu∆turdu. Özellikle evli olmayan annelerin bakmakla yükümlü 
bulundu·u aileler yoksullu·a maruz kalmaktad¨r. K¨smen bu gerçe-
·in sonucu olarak 1997’de yakla∆¨k be∆ çocuktan biri (yüzde 18,9)
yoksuldu. Yoksulluk oran¨ Afrikal¨-Amerikal¨ çocuklar aras¨nda
yüzde 36,7 ve ¿spanyol kökenliler aras¨nda da yüzde 34,4’tü.

Baz¨ uzmanlar resmi istatistiklerin yoksullu·u gerçek boyutla-
r¨ndan daha fazla gibi gösterdi·ini, çünkü sadece parasal geliri 
hesaba kat¨p Besin Pulu, sa·l¨k yard¨m¨ ve sosyal konutlar gibi 
hükümet yard¨mlar¨n¨ göz ard¨ etti·ini ileri sürmektedirler. Buna
kar∆¨n di·er baz¨lar¨ da an¨lan programlar¨n bir ailenin tüm beslen-
me ve sa·l¨k gereksinimlerinin pek az¨n¨ kar∆¨layabildi·ini ve bir
sosyal konut aç¨·¨ bulundu·unu iddia etmektedirler. Baz¨lar¨na göre
ise gelirleri yoksulluk s¨n¨r¨n¨n üzerinde olan belirli aileler bile 
iskan, sa·l¨k ve giyim gibi gereksinimlerini kar∆¨lamak amac¨yla
beslenme giderlerini k¨smakta ve bu nedenle de açl¨k çekmektedir.
Yine baz¨ uzmanlar da yoksulluk düzeyindeki bireylerin zaman 
zaman geçici i∆lerde ve ekonominin “yer alt¨” sektöründe çal¨∆¨p 
para kazand¨klar¨n¨ ve bunlar¨n da resmi istatistiklere yans¨mad¨·¨n¨
söylemektedirler.
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Ne olursa olsun, Amerikan ekonomik siteminin kazan¨mlar¨
e∆it da·¨tmad¨·¨ aç¨kt¨r. Washington’da kurulu bir ara∆t¨rma örgütü
olan Ekonomik Politika Enstitüsü’ne göre 1997’de Amerikan ailele-
rinin en zengin be∆te birinin geliri toplam ulusal gelirin yüzde
47,2’sini olu∆turmaktayd¨. Bunun aksine, en yoksul be∆te bir toplam
ulusal gelirin sadece yüzde 4,2’sini ve en yoksul yüzde 40 ta yüzde
14’ünü elde etmekteydi.

Amerikan ekonomisinin genelde gönençli olmas¨na kar∆¨l¨k,
e∆itsizli·e yönelik endi∆eler 1980’lerde ve 1990’larda da sürdü. 
Küresel rekabetin giderek artmas¨ sonucu pek çok geleneksel imalat
endüstrisi i∆çisi tehdit alt¨nda kald¨ ve ücretleri dura·anla∆t¨. Ayn¨
zamanda federal hükümet de dü∆ük gelirli aileleri daha varl¨kl¨ 
olanlara kar∆¨ kollayan vergi politikalar¨ndan uzakla∆t¨ ve iyi durum-
da bulunmayanlara yard¨m amac¨yla yürütülen çok say¨da toplumsal
program¨n bütçelerini k¨st¨. Bu arada daha varl¨kl¨ aileler de h¨zla
geli∆en sermaye piyasas¨nda sa·lanan kazanc¨n pek ço·unu elde 
ettiler.

1990’lar¨n sonlar¨na do·ru özellikle daha yoksul i∆çilerin 
gelirleri artmaya ba∆lay¨nca, yukar¨da belirtilen durumun tersine
dönmeye ba∆lad¨·¨n¨ gösteren belirtiler ortaya ç¨kt¨. Yüzy¨l¨n sonu-
na gelindi·inde yine de bu e·ilimin sürüp sürmeyece·ini belirlemek
için henüz çok erkendi.

ABD Hükümeti Ba∆kan Franklin Roosevelt yönetiminden
ba∆layarak büyük ölçüde büyüdü. Roosevelt’in Yeni Düzeni’nde,
Büyük Bunal¨m’¨n yaratt¨·¨ i∆sizli·e ve s¨k¨nt¨lara son verme çabas¨
nedeniyle pek çok yeni federal program yarat¨ld¨ ve var olanlar¨n 
ço·u da yayg¨nla∆t¨r¨ld¨. Birle∆ik Devletler’in ¿kinci Dünya Sava∆¨
s¨ras¨nda ve sonras¨nda dünyan¨n en önemli askeri gücü olarak 
yükselmesi de hükümetin büyümesini besledi. Sava∆ sonras¨ dönem-
de kentsel ve banliyö yerle∆im bölgelerinin büyümesi de kamu 
hizmetlerinin yay¨lmas¨na olanak sa·lad¨. E·itim konusunda daha
yayg¨n beklentilerin ba∆lamas¨ hükümetin okullara ve üniversitelere
önemli yat¨r¨mlar yapmas¨na yol açt¨. Bilimsel ve teknolojik ilerle-
melere yönelik muazzam bir ulusal bask¨ 1960’larda yeni kurulu∆lar
yaratt¨ ve uzay ara∆t¨rmalar¨ndan sa·l¨k konular¨na kadar yay¨lan 
bir alanda büyük kamu yat¨r¨mlar¨na giri∆ilmesini gerektirdi. Çok 
say¨da Amerikal¨n¨n XX. Yüzy¨l’¨n ba∆lar¨nda var olmayan sa·l¨k 
ve emeklilik programlar¨na gittikçe daha fazla ba·¨ml¨ duruma 
gelmeleri de federal harcamalar¨ büyük ölçüde artt¨rd¨.
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Pek çok Amerikal¨n¨n Washington’daki federal hükümetin
kontrolsüz ölçüde ∆i∆ti·ini dü∆ünmelerine kar∆¨n istihdam istatistik-
leri bunun böyle olmad¨·¨n¨ göstermektedir. Hükümette çal¨∆anlar¨n
say¨s¨ büyük ölçüde artm¨∆sa da bu daha çok eyaletlerde ve yerel 
düzeyde olmu∆tur. 1960–1990 aras¨nda eyalet hükümetlerinde ve
yerel yönetimlerde çal¨∆anlar¨n say¨s¨ 6,4 milyondan 15,2 milyona
yükselirken, federal hükümetteki sivil görevli say¨s¨ 2,4 milyondan
sadece 3 milyona ç¨km¨∆t¨r. Federal i∆gücü azaltmalar sonunda
1998’de 2,7 milyona dü∆mü∆, fakat eyalet hükümetleri ve yerel 
yönetimlerin çal¨∆t¨rd¨·¨ görevli say¨s¨ 1998’de yakla∆¨k 16 milyon
olmu∆ ve an¨lan azaltma düzeyini çok a∆m¨∆t¨r. (Birle∆ik Devletler’in
Vietnam sava∆¨yla u·ra∆t¨·¨ s¨rada askerde olan Amerikal¨lar¨n 
say¨s¨ 1968’de yakla∆¨k 3,6 milyona eri∆mi∆ ve bu say¨ 1998’de 
1,4 milyona inmi∆tir.)

Hükümetin sa·lad¨·¨ yayg¨n hizmetlere yönelik ödemelerin 
yap¨labilmesi için gittikçe artan vergi yükü, Amerikal¨lar¨n “büyük
hükümet” kar∆¨s¨ndaki genel ho∆nutsuzlu·u ve kamu görevlisi 
sendikalar¨n¨n yo·unla∆an gücü nedeniyle 1970’lerde, 1980’lerde ve
1990’larda çok say¨da politika yap¨c¨s¨, gerekli hizmetleri sa·laya-
cak en etkin kurumun hükümet olup olmad¨·¨n¨ sorgulamaya ba∆la-
d¨. Hükümetin belirli görevlerinin özel sektöre devredilmesi yönte-
mini tan¨mlamak için “özelle∆tirme” deyimi ortaya at¨ld¨ ve dünya
çap¨nda h¨zla kabul gördü.

Birle∆ik Devletler’de özelle∆tirme özellikle belediyelerde ve
bölgesel düzeyde görüldü. New York’da New York, California’da
Los Angeles, Pennsylvania’da Philadelphia, Texas’da Dallas ve 
Arizona’da Phoenix gibi büyük ABD kentlerinde, sokak lambalar¨-
n¨n onar¨m¨ndan kat¨ at¨klar¨n toplanmas¨na ve bilgi i∆lemden hapis-
hanelerin yönetilmesine kadar de·i∆en ve önceleri do·rudan beledi-
yelerin kendilerinin yapt¨klar¨ pek çok çal¨∆ma özel ∆irketlere ya da
kar amac¨ gütmeyen di·er kurulu∆lara verilmeye ba∆land¨. Bu arada
baz¨ federal kurulu∆lar da özel te∆ebbüs gibi çal¨∆ma yolunu seçti;
sözgelimi Birle∆ik Devletler Posta Servisi faaliyetlerini yürütmek
için genel vergilere de·il kendi gelir kaynaklar¨na ba∆vurur.

Bunlara kar∆¨n kamu hizmetlerinin özelle∆tirilmesi hala çok 
çeli∆kili bir konu olu∆turmaktad¨r. Yanda∆lar¨, özelle∆tirmenin mali-
yeti dü∆ürdü·ü ve özel sektörün üretkenli·ini artt¨rd¨·¨ konusunda
¨srar ederken, di·erleri aksini savunmakta, müteahhitlerin kar elde
etmek istediklerini ve pek de üretken olmad¨klar¨n¨ ileri sürmekte-
dirler. Kamu sektöründeki sendikalar do·al olarak özelle∆tirmelerin
pek ço·una hararetle kar∆¨ ç¨kmakta ve müteahhitlerin ihaleyi 
kazanmak için çok dü∆ük teklif verdikten sonra maliyeti önemli 

20

A m e r i k a n  e k o n o m i s i n i n  a n a  h a t l a r ¨



ölçüde artt¨rd¨klar¨n¨ kan¨tlayan belirli örnekler bulundu·unu ileri
sürmektedirler. Yanda∆lar¨ ise, özelle∆tirme rekabete yol açarsa 
etkinli·in de artaca·¨n¨ savunmaktad¨rlar. Belirli durumlarda 
özelle∆tirme tehdidi yerel hükümet çal¨∆anlar¨n¨ daha etkin olmaya
bile te∆vik edebilir.

Düzenlemelere, hükümet harcamalar¨na ve sosyal yard¨m 
reformuna ili∆kin tart¨∆malar¨n aç¨kça gösterdi·i gibi hükümetin 
ülke ekonomisindeki uygun rolü, Birle∆ik Devletler’in ba·¨ms¨zl¨·¨-
na kavu∆mas¨ndan 200 y¨l sonra bile büyük bir anla∆mazl¨k konusu
olmay¨ sürdürmektedir. D
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Modern Amerikan ekonomisinin kökleri Avrupal¨ yerle∆imci-
lerin ekonomik kazan¨m elde etmeye çabalad¨klar¨ XVI., XVII. ve
XVIII. Yüzy¨llara uzan¨r. Yeni Dünya bundan sonra s¨n¨rl¨ ölçüde
ba∆ar¨l¨ bir koloni ekonomisinden küçük ve ba·¨ms¨z bir çiftlik 
ekonomisine ve giderek de çok karma∆¨k bir endüstri ekonomisine
dönü∆tü. Birle∆ik Devletler bu evrim s¨ras¨nda büyümesine ayak 
uyduracak daha da karma∆¨k kurumlar geli∆tirdi. Hükümetin ekono-
mideki rolü ise her dönemde görülmekle birlikte genelde artt¨.

Kuzey Amerika’n¨n ilk yerle∆imcileri Amerika Yerlileriydi.
Bu halk¨n günümüzde Bering Bo·az¨’n¨n bulundu·u bölgedeki bir
kara köprüsünden geçerek 20.000 y¨l önce Asya’dan Amerika’ya
geldikleri san¨lmaktad¨r. (Amerika’ya ilk ayak basan Avrupal¨ 
ka∆ifler Hindistan’a geldiklerini dü∆ündükleri için yanl¨∆l¨kla bu 
halka “Hintliler” demi∆lerdi.) Bahis konusu yerli halk bazan kabile-
ler ve bazan da kabile konfederasyonlar¨ halinde örgütlenmi∆ti. 
Kendi aralar¨nda ticaret yapt¨klar¨ halde di·er k¨talardaki halklarla
ve hatta Avrupal¨ yerle∆imciler gelinceye kadar Güney Amerika’da-
ki yerli halkla bile pek az temaslar¨ bulunuyordu. Geli∆tirdikleri 
ekonomik sistem ise onlar¨n topraklar¨na sonradan yerle∆en Avrupa-
l¨lar taraf¨ndan yok edilmi∆tir.

Amerika’y¨ ilk “ke∆feden” Avrupal¨lar Vikinglerdi; fakat,
1000 y¨l¨nda gerçekle∆en bu olay büyük ölçüde gözden kaçt¨. O gün-
lerde Avrupa toplumunun en büyük kesimi hala tar¨ma ve toprak
mülkiyetine ba·l¨ bulunmaktayd¨. Ticaret, Kuzey Amerika’n¨n daha
çok ara∆t¨r¨lmas¨n¨ ve orada yerle∆ilmesini te∆vik edecek oranda
önem kazanmam¨∆t¨.

¿spanya bayra·¨ alt¨nda denizcilik yapan bir ¿talyan olan 
Kristof Kolomb Asya’ya ula∆an bir güneybat¨ geçidi bulmaya ç¨kt¨
ve 1492’de bir “Yeni Dünya” ke∆fetti. Bunu izleyen 100 y¨l boyun-
ca Avrupa’dan yola ç¨kan ¿ngiliz, ¿spanyol, Portekizli, Hollandal¨ 
ve Frans¨z ka∆ifler alt¨n, zenginlik, onur ve zafer pe∆inde Yeni 
Dünya’ya do·ru yelken açt¨lar.

Buna kar∆¨n Kuzey Amerika’n¨n vah∆i bölgeleri ilk gelen
ka∆iflere pek az alt¨n ve ondan da az zafer sundu·u için ço·u orada
kalmad¨. Kuzey Amerika’ya yerle∆enler daha sonraki y¨llarda gelen-
lerdi. Bir gurup ¿ngiliz 1607’de, daha sonra Birle∆ik Devletler ola-
cak olan ilk kal¨c¨ yerle∆im birimini kurdular. Ad¨ Jamestown olan
bu birim günümüzdeki Virginia eyaleti topraklar¨nda bulunuyordu.

¿lk yerle∆imcilerin yeni bir vatan aramalar¨na yol açan çe∆itli
nedenleri vard¨. Massachusetts’e yerle∆en “Pilgrim”ler dinsel bask¨-

23

B ö l ü m  I I I  –  A m e r i k a n  e k o n o m i s i :  k ¨ s a  b i r  t a r i h ç e

KOLON¿LE≈T ¿RME



dan kaçmak isteyen dindar ve so·ukkanl¨ ¿ngilizlerdi. Virginia ben-
zeri di·er kolonilerse temelde ticaret giri∆imleri olarak kurulmu∆tu;
ancak, çok kez dindarl¨kla ticari ç¨kar el ele yürüyordu.

¿ngiltere’nin daha sonra Birle∆ik Devletler olacak olan koloni-
leri kurup yürütmekteki ba∆ar¨s¨, büyük ölçüde, imtiyazl¨ ∆irketler
kullanmas¨ndan kaynaklan¨yordu. ¿mtiyazl¨ ∆irketler, ekonomik 
kazan¨m pe∆inde olan ve belki de ¿ngiltere’nin ulusal amaçlar¨n¨ 
gerçekle∆tirmek isteyen hissedar (genellikle tüccarlar ve zengin 
toprak sahipleri) guruplar¨yd¨. ≈irketlerin özel sektör taraf¨ndan 
finanse edilmesine kar∆¨l¨k Kral her projeye ekonomik haklar¨n 
yan¨ s¨ra siyasal yetkiler ve yarg¨ yetkileri tan¨yan bir imtiyaz ya da
ba·¨∆ veriyordu. Buna kar∆¨n koloniler genelde hemen kar sa·laya-
mad¨klar¨ için ¿ngiliz yat¨r¨mc¨lar çok kez imtiyazlar¨n¨ yerle∆imci-
lere devrettiler. O günlerde pek anla∆¨lmam¨∆t¨ ama bunun siyasal
sonuçlar¨ çok büyük oldu. Koloniciler kendi ya∆amlar¨n¨, kendi 
toplumlar¨n¨ ve kendi ekonomilerini kurmaya b¨rak¨ld¨lar; bu 
gerçekte yeni bir ulusun temellerinin at¨lmas¨ anlam¨na geliyordu.

¿lk kolonilerin zenginli·i tuzakla kürk hayvan¨ yakalamaya ve
kürk ticaretine dayan¨yordu. Massachusetts’te bal¨kç¨l¨k ta temel bir
zenginlik kayna·¨yd¨. Buna kar∆¨n, kolonilerdeki halk genelde 
küçük çiftliklerde ya∆¨yor ve kendi kendine yeterli oluyordu. Birkaç
küçük kentte ve North Carolina, South Carolina ve Virginia’daki 
büyük çiftliklerde temel gereksinim mallar¨n¨n bir kesimi ve lüks
maddelerin hemen hepsi tütün, pirinç ve çivit kar∆¨l¨·¨nda ithal 
ediliyordu.

Koloniler büyüdükçe destek endüstrileri geli∆meye ba∆lad¨.
Çe∆itli b¨çk¨ evleri ve tah¨l de·irmenleri ortaya ç¨kt¨. Koloniciler 
önceleri bal¨kç¨ tekneleri ve sonradan da ticaret tekneleri yapmak
için tersaneler kurdular. Küçük demir döküm atölyeleri de açt¨lar.
XVIII. Yüzy¨l’a gelindi·inde bölgesel ekonominin biçimi ortaya
ç¨km¨∆t¨; New England kolonileri gönenç yaratmak için gemi 
yap¨m¨na ve denizcili·e dayan¨yordu; Maryland, Virginia ve Caroli-
nalar’daki ço·unlukla köle çal¨∆t¨r¨lan büyük çiftliklerde pamuk, 
pirinç ve çivit üretiliyordu; New York, Pennsylvania, New Jersey ve
Delaware’deki orta koloniler de deniz yoluyla mal ve kürk ta∆¨mac¨-
l¨·¨ yap¨yorlard¨. Köleler d¨∆¨ndaki bireylerin ya∆am standardlar¨
yüksekti; gerçekten de ¿ngiltere’dekini bile a∆¨yordu. ¿ngiliz yat¨r¨m-
c¨lar çekilmi∆ olduklar¨ için meydan koloniciler aras¨ndaki müte∆eb-
bislere kalm¨∆t¨.

1770’e gelindi·inde Kuzey Amerika kolonileri, hem ekonomik
hem de siyasal aç¨dan I. James döneminden beri (1603–1625) 
¿ngiltere politikas¨na egemen olmu∆ bulunan ve giderek yükselen
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özyönetim ak¨m¨n¨n bir parças¨ konumuna gelmeye haz¨rlard¨. ¿ngil-
tere ile aralar¨nda vergileme konusunda ve di·er ba∆ka alanlarda 
anla∆mazl¨klar ç¨kt¨; Amerikal¨lar ¿ngiliz vergilerinde ve yasal 
düzenlemelerinde özyönetim taleplerini kar∆¨layacak biçimde 
de·i∆iklik yap¨laca·¨n¨ umuyorlard¨. ¿ngiliz hükümetiyle olan 
sürtü∆melerin onlarla genel sava∆a ve kolonilerin ba·¨ms¨zl¨·¨na 
yol açaca·¨n¨ pek az ki∆i dü∆ünüyordu.

XVII. ve XVIII. Yüzy¨llar’da ¿ngiltere’deki siyasal karga∆a 
dönemlerinde oldu·u gibi Amerikan Devrimi de (1775–1783) hem
ekonomik hem siyasald¨ ve ¿ngiliz filozofu John Locke’nin Sivil 
Hükümet Üzerine ¿kinci ¿nceleme’sinden (1690) aç¨kça al¨nm¨∆ olan
“vazgeçilmez ya∆am, özgürlük ve mülkiyet haklar¨” cümleci·ini
toplanma ça·r¨s¨ olarak kullanan orta s¨n¨f taraf¨ndan destekleniyor-
du. Nisan 1775’teki bir olay sava∆¨ ba∆latt¨. Massachusetts’in 
Concord kentindeki bir koloni silah deposunu ele geçirmek isteyen
¿ngiliz askerleri Koloni milisleriyle çat¨∆t¨lar. Kim oldu·u bilinme-
yen birinin ate∆ etmesi üzerine sekiz y¨l sürecek bir sava∆ patlad¨.
Kolonicilerin ço·unlu·unun ba∆lang¨çtaki amac¨ belki de ¿ngilte-
re’den siyasal ayr¨lma de·ildi; fakat, var¨lan kesin sonuç ba·¨ms¨z-
l¨k ve yeni bir devletin, yani Birle∆ik Devletler’in yarat¨lmas¨ oldu.

1787’de kabul edilen ve günümüze kadar yürürlükte kalan
ABD Anayasas¨ pek çok bak¨mdan yarat¨c¨ bir dehan¨n eseridir. 
Bir ekonomik yasa olarak, Maine’den Georgia’ya ve Atlas Okyanu-
su’ndan Mississippi Vadisi’ne uzanan tüm ülkenin birle∆mi∆ ya da 
“ortak” bir Pazar olu∆turdu·u hükmünü getirmi∆tir. Eyaletleraras¨ 
ticarete hiçbir gümrük resmi ya da vergi uygulanamaz. Anayasa 
uyar¨nca Federal hükümet yabanc¨ ülkelerle yap¨lan ve eyaletler 
aras¨nda yürütülen ticareti düzenleyebilir, tekdüze iflas yasalar¨ 
ç¨karabilir, para basabilir ve de·erini ayarlayabilir, a·¨rl¨k ve uzun-
luk ölçüsü birimlerine ili∆kin standardlar koyabilir, postaneler ve
anayollar açabilir ve patentler ve telif haklar¨n¨ düzenleyen kurallar
getirebilir. Yukar¨da de·inilen son hüküm, “fikri mülkiyet”in 
ilk günlerden ba∆layarak tan¨nd¨·¨n¨ gösteriyordu ve bu konu 
XX. Yüzy¨l sonlar¨nda yap¨lan ticaret görü∆melerinde büyük bir
önem kazanacakt¨.

Ülkenin Kurucu Atalar¨’ndan biri ve ilk maliye bakan¨ olan
Alexander Hamilton, federal hükümetin yeni do·mu∆ endüstrilere
aç¨k destek sa·layarak ve ithalata koruyucu gümrük tarifeleri uygu-
layarak onlar¨ beslemeye yönelik bir ekonomik kalk¨nma stratejisi
uygulanmas¨n¨ savunuyordu. Ayr¨ca, kolonilerin Ba·¨ms¨zl¨k Sava∆¨
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s¨ras¨nda yüklendikleri kamu borçlar¨n¨ üstlenmek amac¨yla bir 
ulusal banka yarat¨lmas¨ için de federal hükümeti zorluyordu. Yeni
hükümet Hamilton’un belirli önerilerine direndiyse de sonuçta 
gümrük tarifelerini Amerikan d¨∆ politikas¨n¨n temel bir ögesi yapt¨
ve bu tutum yakla∆¨k XX. Yüzy¨l ortalar¨na kadar sürdürüldü.

Amerikal¨ çiftçiler ba∆lang¨çta bir ulusal bankan¨n yoksullar
aleyhine vars¨llara hizmet edece·inden korktular; fakat, ilk Birle∆ik
Devletler Ulusal Bankas¨ 1791’de kuruldu, 1811’e kadar çal¨∆t¨ ve 
o tarihte yerine bir ba∆ka banka olu∆turuldu.

Hamilton Birle∆ik Devletler’in ekonomik büyümesinin çe∆it-
lendirilmi∆ ula∆t¨rma, imalatç¨l¨k ve bankac¨l¨k arac¨l¨·¨yla sürdürül-
mesi gerekti·ine inan¨yordu. Hamilton’un politikadaki rakibi 
Thomas Jefferson ise felsefesini s¨radan bireylerin siyasal ve ekono-
mik zulme kar∆¨ korunmas¨na dayand¨rm¨∆t¨. Özellikle küçük 
çiftçileri “en de·erli vatanda∆lar” olarak övüyordu. Jefferson
1801’de ba∆kan oldu (1801–1809) ve merkeziyetçilikten daha çok
ar¨nd¨r¨lm¨∆ bir tar¨m politikas¨ uygulamaya yöneldi.

Güney’de ba∆lang¨çta önemsiz bir ürün olan pamuk Eli Whit-
ney’in 1793’te ç¨rç¨r makinesini (pamu·u tohumlar¨ndan ve di·er
yabanc¨ maddelerden ay¨klayan makine) icat etmesi üzerine büyük
bir geli∆me gösterdi. Güneydeki büyük çiftlik sahipleri, s¨k s¨k daha
bat¨ya giden küçük çiftçilerin topraklar¨n¨ sat¨n ald¨lar. Köle i∆çile-
rin eme·iyle beslenen büyük çiftlikler k¨sa zamanda belirli aileleri
pek çok zenginle∆tirdi.

Bununla birlikte, bat¨ya gidenler sadece güneyliler de·ildi. 
Bazan Do·u’daki köyler bir tüm olarak bölgeden ayr¨l¨yor ve Orta-
bat¨’n¨n daha verimli çiftlik arazilerinde yeni yerle∆im birimleri 
kuruyordu. Bat¨ya göçenler çok kez ba·¨ms¨zl¨·a s¨k¨ s¨k¨ya ba·l¨
bulunan ve her tür hükümet denetimine ya da müdahalesine güçlü
bir biçimde kar∆¨ ç¨kan ki∆iler olarak tan¨mlanmalar¨na kar∆¨n 
gerçekte hükümetten dolayl¨ ya da dolays¨z pek çok yard¨m 
sa·lam¨∆lard¨r. Hükümet taraf¨ndan yap¨lan Cumberland Pike yolu
(1818) ve Erie Kanal¨ (1825) gibi ulusal kara ve suyollar¨ yeni 
yerle∆imcilerin bat¨ya göç etmelerinde ve daha sonra da bat¨n¨n 
tar¨msal ürünlerinin pazarlara ta∆¨nmas¨nda yard¨mc¨ olmu∆tur.

Andrew Jackson 1829’da ba∆kanl¨·a gelince pek çok yoksul 
ve varl¨kl¨ Amerikal¨ onu ideal edindi; çünkü, o da yerle∆ime yeni
aç¨lan s¨n¨r bölgesinde a·açtan yap¨lm¨∆ bir kulübede ya∆ama ba∆la-
m¨∆t¨. Ba∆kan Jackson (1829–1837), Hamilton’un Ulusal Banka’s¨-
n¨n Do·u’nun yerle∆mi∆ ç¨karlar¨n¨ Bat¨’n¨nkilere tercih etti·ine
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inand¨·¨ için bir ard¨l¨n¨n kurulmas¨na kar∆¨ ç¨kt¨. Jackson ikinci bir
dönem için seçilince, Banka’n¨n görev süresini yenilemek istemedi
ve Kongre de onu destekledi. Bu davran¨∆lar¨ ülkenin parasal siste-
mine kar∆¨ güveni sarst¨ ve 1834 ve 1837’de önemli ticari paniklere
yol açt¨.

Ekonomik sars¨nt¨lar XIX. yüzy¨l süresince ABD ekonomisin-
de ya∆anan h¨zl¨ büyümeyi engellemedi. Yeni icatlar ve sermaye 
yat¨r¨mlar¨ yeni endüsteriler kurulmas¨na ve ekonomik büyümeye
yol açt¨. Ula∆t¨rma geli∆tikçe sürekli olarak yeni pazarlar aç¨ld¨. 
Buharl¨ gemiler nehir trafi·inin daha h¨zl¨ ve daha ucuz olmas¨n¨
sa·lad¨; fakat, demiryollar¨n¨n geli∆tirilmesi daha da büyük bir etki
yaratt¨ ve geni∆ arazi bölümleri kullan¨ma aç¨ld¨. Kanallar ve kara-
yollar¨ gibi demiryollar¨n¨n ilk kurulu∆ günlerinde de arazi ba·¨∆¨ 
biçiminde önemli hükümet yard¨mlar¨ yap¨ld¨. Buna kar∆¨n, di·er
ula∆t¨rma biçimlerinin aksine, demiryollar¨ büyük ölçüde yerel ve
Avrupa kaynakl¨ özel yat¨r¨mlar¨ da çekti.

Bu heyecan dolu günlerde çabuk zengin olma düzenleri bol-
la∆t¨. Borsa f¨rsatç¨lar¨ bir gecede hazineler kazand¨lar; buna kar∆¨l¨k
çok ki∆i de tüm tasarruflar¨n¨ yitirdi. Bunlara kar∆¨n, uzak görü∆lülü-
·ün ve yabanc¨ yat¨r¨mlar¨n bir araya gelmesi, alt¨n yataklar¨n¨n 
bulunmas¨ ve Amerikan halk¨n¨n ve ki∆isel zenginli·in büyük katk¨-
s¨ sonucu ülkede yayg¨n bir demiryolu sistemi kurulabildi ve bu da
endüstrile∆me için temel olu∆turdu.

Endüstri Devrimi XVIII. Yüzy¨l’¨n sonlar¨nda ve XIX. 
Yüzy¨l’¨n ba∆lar¨nda Avrupa’da olu∆tu ve h¨zla Birle∆ik Devletler’e
yay¨ld¨. 1860’ta Abraham Lincoln ba∆kan seçildi·inde ülke nüfusu-
nun yüzde 16’s¨ kentlerde ya∆makta ve ulusal gelirin üçte biri 
imalattan sa·lanmaktayd¨. Kentle∆mi∆ endüstri genelde Kuzey 
Do·u’da toplanm¨∆t¨; pamuklu bez üretimi önde gelen endüstriydi,
ayakkab¨, yünlü giysi ve makine üretimi de yay¨lmaktayd¨. ¿∆çilerin
ço·unlu·unu göçmenler olu∆turuyordu. 1845–1855 aras¨nda Avru-
pa’dan y¨lda yakla∆¨k 300.000 göçmen geliyordu. Bunlar¨n ço·u
yoksul ki∆ilerdi; Do·u kentlerinde ve çok kez de ülkeye var¨∆ liman-
lar¨nda yerle∆mi∆lerdi.

Buna kar∆¨l¨k Güney tar¨m bölgesi olmay¨ sürdürdü; sermaye
ve endüstri ürünleri için de Kuzey’e ba·l¨ kald¨. Güney’in, köle kul-
lan¨m¨n¨ da içeren, ekonomik ç¨karlar¨ ancak siyasal güç taraf¨ndan
ve Güney federal hükümeti kontrol etti·i sürece korunabilirdi.
1856’da kurulmu∆ olan Cumhuriyetçi Parti endüstrile∆mi∆ Kuzey’i
temsil ediyordu. 1860’ta Cumhuriyetçiler ve ba∆kan adaylar¨ olan
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Lincoln köle kullan¨lmas¨ndan pek söz etmiyorlar, ama ekonomik
politika konusunda çok aç¨k konu∆uyorlard¨. 1861’de bir koruyucu
gümrük tarifesi kabul ettirmeyi ba∆ard¨lar. 1862’de ilk Büyük Okya-
nus demiryolunu kurma imtiyaz¨ verildi. 1863 ve 1864’te bir ulusal
banka yasas¨ tasla·¨ haz¨rland¨.

ABD ¿ç Sava∆’¨nda (1861–1865) Kuzey’in zafer kazanmas¨ ile
ülkenin ve ekonomi politikas¨n¨n gelece·i kesinle∆mi∆ oldu. Köle
i∆gücüne dayal¨ sistem kald¨r¨ld¨ ve Güney’deki büyük pamuk 
çiftlikleri daha az kar getirir oldular. Sava∆ gereksinimleri nedeniy-
le h¨zla geli∆mi∆ olan Kuzey endüstrisi ilerlemesini sürdürdü. 
Endüstriciler ülkenin toplumsal ve siyasal faaliyetleri de içeren
ya∆am¨n¨n pek çok kesiminde egemen olmaya ba∆lad¨lar. Güney’in,
70 y¨l sonra çevrilecek film klasi·i Rüzgar Gibi Geçti’de duygusal
biçimde dile getirilecek olan, büyük çiftlik aristokrasisi ortadan
kalkt¨.

¿ç Sava∆’¨ izleyen h¨zl¨ ekonomik geli∆me modern ABD 
endüstriyel ekonomisinin temellerini olu∆turdu. Bir yeni ke∆ifler 
ve icatlar patlamas¨ görüldü ve bu olgu yaratt¨·¨ derin de·i∆iklikler
nedeniyle baz¨lar¨ taraf¨ndan “ikinci bir endüstri devrimi” olarak 
tan¨mland¨. Bat¨ Pennsylvania’da petrol ke∆fedildi. Yaz¨ makinesi
geli∆tirildi. So·utmal¨ demiryolu vagonlar¨ kullan¨ma girdi. Telefon,
gramofon ve elektrik ampulü icat edildi. XX. Yüzy¨l’¨n ilk y¨lla-
r¨nda at arabalar¨n¨n yerini otomobiller ald¨ ve uçakla yolculuk
ba∆lad¨.

An¨lan ba∆ar¨lara ko∆ut olarak ülkenin endüstriyel alt yap¨s¨ da
geli∆tirilmeye ba∆land¨. Appalachian Da·lar¨’nda kuzeyde Pennsyl-
vania’dan güneyde Kentucky’e kadar uzanan bölgede zengin kömür
yataklar¨ bulundu. Orta Bat¨’n¨n kuzeyinde Superior Gölü bölgesin-
de büyük demir madenleri aç¨ld¨. Bu iki önemli ham maddenin 
biraraya getirilebildi·i yerlerde çelik üreten fabrikalar geli∆tirildi.
Aç¨lan büyük bak¨r ve gümü∆ madenlerini kur∆un madenleri ve 
çimento fabrikalar¨ izledi.

Endüstri büyüdükçe seri imalat yöntemleri geli∆tirildi. Frede-
rick W. Taylor, bilimsel yöneticilik konusunda öncü oldu; her 
i∆çinin i∆levini özenli bir biçimde belirledi; onlar¨n çal¨∆malar¨yla 
ilgili yeni ve daha etkin yöntemler yaratt¨. (Gerçek seri imalat 
fikrini Henry Ford geli∆tirdi ve 1913’te, her i∆çinin tek bir basit
i∆lem yapaca·¨ hareketli otomobil montaj band¨n¨ kurdu. Çok uzak
görü∆lü oldu·u daha sonra anla∆¨lan bir at¨l¨m yapan Ford, i∆çilerine
günde 5 dolar gibi pek cömert bir ücret önerdi ve böylelikle i∆çilerin
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ço·u ürettikleri otomobillerin ayn¨ zamanda mü∆terisi haline geldi-
ler ve endüstrinin yay¨lmas¨na yard¨m sa·lad¨lar.)

XIX. Yüzy¨l’¨n ikinci yar¨s¨n¨n “Par¨lt¨l¨ Ça·”¨ büyük i∆ adam-
lar¨n¨n ortaya ç¨kt¨·¨ dönemdi. Pek çok Amerikal¨ büyük parasal 
imparatorluklar kuran bu i∆ adamlar¨n¨ ideal olarak alg¨lad¨. Bahis
konusu ki∆ilerin ba∆ar¨s¨ çok kez, John D. Rockefeller’in petrolde
yapt¨·¨ gibi, yeni bir hizmet ya da ürünün uzun vadedeki geli∆me
olas¨l¨·¨n¨ görebilmekte yat¨yordu. ≈iddetli bir rekabet içindeydiler
ve tek amaçlar¨ parasal ba∆ar¨ ve güç pe∆inde ko∆makt¨. Bu devler
aras¨nda John D. Rockefeller ve Ford’a ek olarak, demiryolu i∆let-
mecili·iyle zengin olan Jay Gould, banker J. Pierpont Morgan ve 
çelik ü·retimcisi Andrew Carnegie say¨labilir. Aralar¨ndan baz¨lar¨,
o günün i∆letmecilik anlay¨∆¨na göre, dürüst ki∆ilerdi; buna kar∆¨n 
di·er baz¨lar¨ zenginlik ve güç elde edebilmek için kuvvete, rü∆vete
ve hileye ba∆vurdular. ¿∆ çevreleri ∆u ya da bu ∆ekilde hükümet 
üzerinde büyük etki sahibi oldular.

Giri∆imcilerin belki de en gösteri∆lisi say¨lan Morgan hem özel
hem de i∆ ya∆am¨nda büyüklü·ü kendisine ölçü olarak alm¨∆t¨. Kendi-
si ve dostlar¨ kumar oynuyorlar, yatlarda geziyorlar, zengin partiler
düzenliyorlar, saray benzeri evler yap¨yorlar ve Avrupa’n¨n sanat
eserlerini sat¨n al¨yorlard¨. Buna kar∆¨n, Rockefeller ve Ford gibi ki∆i-
ler püritenlerinkine benzer özellikler sergiliyorlard¨. Küçük kasaba de-
·erlerini ve ya∆am biçimini sürdürüyorlard¨. Sürekli kiliseye giden
ki∆iler olarak di·er bireyler üzerinde de bir sorumluluklar¨ oldu·una
inan¨yorlard¨. Ki∆isel erdemlerin ba∆ar¨ sa·layabilece·ini dü∆ünüyor-
lard¨; çal¨∆maya ve tutumlu olmaya inançlar¨ büyüktü. Daha sonra va-
risleri de Amerika’daki en büyük insanc¨l yard¨m vak¨flar¨n¨ kurdular.

Avrupa’daki üst düzey ayd¨nlar¨n genelde ticareti a∆a·¨l¨k bir
i∆lev gibi görmelerine kar∆¨l¨k daha ak¨∆kan s¨n¨f yap¨s¨na sahip bir
toplum içinde ya∆ayan Amerikal¨lar¨n ço·u para kazanma olgusuna
hevesle sar¨l¨yorlard¨. Ticari giri∆imin riskinden ve verdi·i heyecan-
dan ho∆land¨klar¨ kadar ticari ba∆ar¨n¨n sa·layabilece·i yüksek
ya∆am standardlar¨n¨, gücü ve ünü de seviyorlard¨.

Bunlara kar∆¨n, her istedi·ini yapan büyük giri∆imciler, Ame-
rikan ekonomisi XX. Yüzy¨l’da olgunlu·a eri∆tikten sonra Amerika-
l¨lar¨n ideali olma çekiciliklerini büyük ölçüde yitirdiler. Önce 
demiryollar¨nda daha sonra di·er i∆ alanlar¨nda anonim ∆irketlerin
ortaya ç¨kmas¨yla ya∆amsal bir de·i∆im kendini gösterdi. Büyük 
i∆ adamlar¨n¨n yerini anonim ∆irketlerin ba∆¨na geçen “teknokratlar”,
yani yüksek ücretli yöneticiler ald¨. Anonim ∆irketin yükseli∆ine
ba·l¨ olarak i∆letmelerin gücünü ve etkisini dengeleyici bir kuvvet
hizmeti gören örgütlenmi∆ i∆çi hareketi de geli∆ti.
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1980’lerin ve 1990’lar¨n teknolojik devrimi büyük i∆ adamlar¨
ça·¨n¨ an¨msatan yeni bir te∆ebbüs kültürü ortaya ç¨kard¨. Micro-
soft’un ba∆¨ olan Bill Gates bilgisayar yaz¨l¨mlar¨ düzenleyip satarak
muazzam bir servet olu∆turdu. Gates’in büyük karlar sa·layan bir
imparatorluk yaratmas¨ nedeniyle, kurdu·u ∆irket 1990’lar¨n sonun-
da rakiplerini sindirmek ve tekel yaratmak suçlamas¨yla ABD Ada-
let Bakanl¨·¨’n¨n antitröst dairesi taraf¨ndan mahkemeye verildi. 
Buna kar∆¨n Gates bir insanc¨l yard¨m vakf¨ da kurdu ve vak¨f k¨sa
sürede benzerleri aras¨nda en büyük olma konumuna eri∆ti. Günü-
müzdeki Amerikal¨ i∆ çevresi liderlerinin pek ço·u Gates kadar 
göze batan bir ya∆am sürdürmemekte, anonim ∆irketlerin gelece·ini
onlar belirlemekte, ancak, bunun yan¨ s¨ra insanc¨l yard¨m örgütleri-
nin ve okullar¨n yönetim kurullar¨nda da görev yapmaktad¨rlar. 
Ulusal ekonominin durumuyla ve Amerika’n¨n di·er ülkelerle olan
ili∆kileriyle ilgilenmekte ve hükümet yetkilileriyle dan¨∆mak için her
an Washington’a gidebilmektedirler. Ku∆kusuz hükümeti etkilemek-
te, fakat, Par¨lt¨l¨ Ça·’daki baz¨ büyük i∆ adamlar¨n¨n inand¨·¨n¨n 
aksine, onu kontrol etmemektedirler.

Amerika tarihinin ilk y¨llar¨nda politikadaki liderlerin ço·unlu-
·u federal hükümetin, ula∆t¨rma alan¨ hariç, özel sektöre pek fazla
kar¨∆mas¨nda isteksiz davranm¨∆lard¨r. Genelde “b¨rak¨n¨z yaps¨n-
lar” doktrinini benimsemi∆lerdir; an¨lan doktrin yasalar¨n ve düzenin
korunmas¨ d¨∆¨nda hükümetin ekonomiye müdahale etmesine kar∆¨-
d¨r. XIX. Yüzy¨l’¨n ikinci yar¨s¨nda, küçük i∆letmeler, çiftlikler ve
i∆çi hareketleri hükümetlerin onlar ad¨na müdahalesini istemeye
ba∆lay¨nca bu davran¨∆ da de·i∆meler gösterdi.

Yüzy¨l¨n sonlar¨na do·ru hem i∆ çevreleri liderlerine hem de
Orta Bat¨ ve Bat¨’daki çiftçilerin ve i∆çilerin oldukça köktenci siya-
sal hareketlerine ku∆kuyla bakan bir orta s¨n¨f geli∆ti. ¿lericiler 
olarak an¨lan bu ki∆iler hükümetin rekabeti ve serbest te∆ebbüsü 
güvence alt¨na almak için i∆ ya∆am¨n¨ düzenlenmesinden yanayd¨lar.
Ayr¨ca, özel sektördeki yolsuzluklarla da sava∆t¨lar.

Kongre 1887’de demiryolu i∆letmecili·ini düzenleyen bir yasa
(Eyaletleraras¨ Ticaret Yasas¨) ve 1890’da da, büyük ∆irketlerin tek
bir endüstriyi kontrol etmesini engelleyen bir yasa (Sherman Antit-
röst Yasas¨) kabul etti. Ancak, 1900–1920 y¨llar¨ aras¨nda Cumhuri-
yetçi Ba∆kan Theodore Roosevelt (1901–1909), Demokrat Ba∆kan
Woodrow Wilson (1913–1921) ve ilericilere yak¨nl¨k duyan di·erle-
ri iktidara gelinceye kadar bu yasalar kararl¨ bir biçimde uygulanma-
d¨. Aralar¨nda günümüzün Eyaletleraras¨ Ticaret Komisyonu, G¨da
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ve ¿laç ¿daresi, Federal Ticaret Komisyonu da bulunan pek çok 
düzenleyici kurulu∆ bu dönemde yarat¨ld¨.

Ekonomiye hükümet müdahalesi en önemli yükseli∆ini
1930’lar¨n Yeni Düzen döneminde elde etti. 1929’da sermaye piya-
sas¨n¨n çökü∆ü ülke tarihindeki en ciddi ekonomik kar¨∆¨kl¨·¨, yani
Büyük Bunal¨m’¨ (1929–1940) yaratm¨∆t¨. Ba∆kan Franklin D. 
Roosevelt (1933–1945) bu ola·anüstü durumu a∆mak amac¨yla 
Yeni Düzen’i ba∆latt¨.

Amerika’n¨n modern ekonomisini belirleyen en önemli yasala-
r¨n ve kurumlar¨n ço·u Yeni Düzen döneminde yarat¨lm¨∆t¨r. Yeni
Düzen yasalar¨ federal hükümetin yetkisini bankac¨l¨k, tar¨m ve 
sosyal güvenlik alanlar¨na yayd¨. Ücretlere ve çal¨∆ma saatlerine
ili∆kin asgari standardlar¨ belirledi ve çelik, otomobil ve kauçuk
ürünleri gibi endüstri alanlar¨nda i∆çi sendikalar¨n¨n yay¨lmas¨nda
arac¨ rolü oynad¨. Günümüzde ülkenin modern ekonomisinin 
i∆lemesi için vazgeçilmez say¨lan programlar ve daireler yarat¨ld¨:
menkul sermaye borsas¨n¨ düzenleyen Hisse Senetleri ve Senet 
Borsas¨ Komisyonu; banka mevduat¨n¨ güvence alt¨na alan Federal
Mevduat Sigortas¨ Kurumu; belki de en önemli kurum say¨lan 
ve ya∆l¨lar¨n i∆gücünün bir parças¨ olarak çal¨∆t¨klar¨ s¨rada yapt¨kla-
r¨ katk¨lara dayanarak onlara emekli maa∆¨ sa·layan Sosyal Güven-
lik ¿daresi gibi.

Yeni Düzen liderleri i∆ çevreleriyle hükümet aras¨nda daha 
yak¨n ba·lar kurma konusunda belirli bir heves gösterdiler; fakat, 
bu çabalar¨n baz¨lar¨ ¿kinci Dünya Sava∆¨’ndan sonra yok oldu. 
K¨sa ömürlü bir Yeni Düzen program¨ olan Ulusal Endüstriyel 
Güçlenme Yasas¨ ile i∆ çevresi liderlerinin ve i∆çilerin aralar¨ndaki
anla∆mazl¨klar¨ hükümetin gözetimi alt¨nda çözümlemeye te∆vik
edilmelerine ve böylelikle üretkenli·in ve etkinli·in artt¨r¨lmas¨na
çal¨∆¨ld¨. Amerika’daki bu i∆veren-i∆çi-hükümet düzenlemelerinde
hiçbir zaman Almanya ve ¿talya’da görüldü·ü gibi fa∆izme gidilme-
diyse de Yeni Düzen giri∆imleri bu üç anahtar ekonomi aktörü 
aras¨ndaki güç payla∆¨m¨n¨ yeni bir yöne döndürdü. Sava∆ s¨ras¨nda
ABD hükümetinin ekonomiye büyük müdahalesi sonucu bahis 
konusu güç birle∆mesi daha da yo·unla∆t¨. Sava∆ Üretimi Kurulu 
sava∆ önceliklerinin kar∆¨lanabilmesi için ülkenin üretim yetenekle-
rinde e∆güdüm sa·lad¨. Yap¨s¨ de·i∆tirilen tüketim mal¨ fabrikalar¨ 
pek çok askeri sipari∆i kar∆¨lad¨. Otomobil yap¨mc¨lar¨ tank ve uçak
üreterek Birle∆ik Devletler’i “demokrasinin silah deposu” haline 
getirdiler. Ulusal gelirin artmas¨n¨n ve tüketim mallar¨n¨n yetersiz
kalmas¨n¨n enflasyona neden olmas¨n¨ önleyebilmek amac¨yla kuru-
lan Fiyat Yönetim Bürosu belirli yerle∆im birimlerinin kiralar¨n¨
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kontrol alt¨na ald¨; ∆ekerden benzine kadar pek çok tüketim mal¨n¨
vesikaya ba·lad¨ ve daha ba∆ka önlemler uygulayarak fiyat art¨∆lar¨-
n¨ engellemeye çal¨∆t¨.

Çok say¨da Amerikal¨ ¿kinci Dünya Sava∆¨’n¨n sona erip büyük
askeri harcamalar¨n azalmas¨ sonucu Büyük Bunal¨m dönemindeki
s¨k¨nt¨l¨ günlerin geri gelece·inden korkuyorlard¨. Bunun aksine, 
sava∆ sonras¨ dönemde yo·un tüketici talebi ola·anüstü güçlü bir
ekonomik büyümeyi besledi. Otomotiv endüstrisi ba∆ar¨l¨ bir biçim-
de yeniden araç üretmeye döndü ve havac¨l¨k ve elektronik gibi 
yeni endüstriler büyük bir geli∆me gösterdiler. K¨smen askerden 
dönenlere sa·lanan ipotek kolayl¨klar¨n¨n yaratt¨·¨ te∆vik sayesinde
h¨zla büyüyen in∆aat sektörü de bu geli∆meye katk¨da bulundu. 
Ulusun 1940’ta yakla∆¨k 200 milyar dolar olan gayri safi milli has¨-
las¨ 1950’de 300 milyara ve 1960’ta da 500 milyar dolar¨ a∆an 
bir düzeye yükseldi. Ayn¨ zamanda, sava∆ sonras¨ do·umlarda 
gerçekle∆en ve “bebek patlamas¨” denilen büyük s¨çrama da tüketici
say¨s¨n¨ yükseltti. Her geçen gün daha çok say¨da Amerikal¨ orta 
s¨n¨fa kat¨ld¨.

Sava∆ malzemesi üretme gereksinimi büyük bir askeri-endüst-
riyel karma (1953–1961 aras¨nda ABD Ba∆kanl¨·¨ yapm¨∆ olan
Dwight D. Eisenhower taraf¨ndan ortaya at¨lan bir deyim) do·mas¨-
na yol açt¨. Bahis konusu karma sava∆ sona erince ortadan kaybol-
mad¨. Demir Perde Avrupa’n¨n üzerine çöküp Birle∆ik Devletler de
kendisini Sovyetler Birli·i’ne kar∆¨ bir so·uk sava∆a girmi∆ bulunca
hükümet önemli bir sava∆ gücü bulundurmay¨ sürdürdü ve hidrojen
bombas¨ benzeri geli∆mi∆ silahlara yat¨r¨m yapt¨. Sava∆ta y¨k¨lm¨∆
bulunan Avrupa ülkelerine Marshall Plan¨ çerçevesinde ekonomik
yard¨m akt¨ ve bu da çok say¨da ABD mal¨ için piyasa yarat¨lmas¨na
yard¨mc¨ oldu. Hükümet ekonomik konularda odak rolü oynad¨·¨n¨
anlad¨. Hükümet politikas¨ çerçevesinde “en yüksek istihdam¨, 
üretimi ve sat¨n alma gücünü yaratmak” için 1946 tarihli ¿stihdam
Yasas¨ kabul edildi.

Sava∆ sonras¨ dönemde uluslararas¨ parasal düzenlemelerin 
yeniden yap¨land¨r¨lmas¨ gerekti·ini fark eden Birle∆ik Devletler
aç¨k ve kapitalist bir uluslararas¨ ekonomi kurulmas¨n¨ güvence alt¨-
na alacak Uluslararas¨ Para Fonu ve Dünya Bankas¨ gibi kurumlar¨n
yarat¨lmas¨nda öncülük yapt¨.

Bu arada i∆letmeler de birle∆melerin simgeledi·i bir döneme
girdi. ≈irketler büyük ve çe∆itli alanlara el atan konglomeralar
olu∆turmak için birle∆tiler. Sözgelimi, Uluslararas¨ Telefon ve 
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Telgraf A.≈. (ITT), Sheraton Otelleri’ni, Continental Bankac¨l¨k’¨,
Hartford Yang¨n Sigortas¨’n¨, Avis Kiral¨k Otomobil’i ve di·er
ba∆ka ∆irketleri sat¨n ald¨.

Amerikan i∆gücü de önemli ölçüde de·i∆ti. 1950’lerde, hizmet
sa·layan i∆lerde çal¨∆an i∆çi say¨s¨ önce mal üretimindeki i∆çi say¨s¨-
na yeti∆ti sonra da bu say¨y¨ geçti. 1956’da ABD çal¨∆anlar¨n¨n 
ço·unlu·u imalattan (mavi yakal¨lar) daha çok hizmette (beyaz 
yakal¨lar) yer al¨yordu. Ayn¨ zamanda i∆çi sendikalar¨ da üyeleri 
için uzun vadeli i∆ sözle∆meleri gerçekle∆tirdiler ve daha ba∆ka 
ç¨karlar sa·lad¨lar.

Buna kar∆¨n çiftçiler s¨k¨nt¨l¨ günler geçirdiler. Çiftçili·in 
büyük i∆letmelere dönü∆mesiyle etkinli·in artmas¨ tar¨mda a∆¨r¨ 
üretime yol açt¨. Küçük aile çiftlikleri her geçen gün rekabet etmek-
te daha çok zorland¨lar ve gittikçe artan say¨da çiftçi topra·¨ndan 
ayr¨ld¨. Bunun sonucu olarak tar¨m sektöründe çal¨∆anlar¨n say¨s¨
1947’de 7,9 milyon iken bu say¨ gittikçe azald¨; 1998’e gelindi·in-
de ABD’deki çiftliklerde sadece 3,4 milyon i∆çi çal¨∆¨yordu.

Ba∆ka Amerikal¨lar da yer de·i∆tirdiler. Tek ailenin oturdu·u
evlere olan talebin artmas¨ ve otomobil sahipli·inin yayg¨nla∆mas¨,
çok say¨da Amerikal¨n¨n kentlerden banliyölere göç etmesine yol 
açt¨. Hava so·utma ayg¨tlar¨n¨n icad¨ gibi teknolojik yenilikler de
buna eklenince ortaya ç¨kan göç dalgas¨ güney ve güneydo·u eyalet-
lerinde Houston, Atlanta, Miami ve Phoenix benzeri “Güne∆ Ku∆a-
·¨” (Sun Belt) kentlerin geli∆tirilmesini te∆vik etti. Federal hükümet-
çe desteklenen otoyollar banliyölere eri∆imi kolayla∆t¨rd¨·¨ için 
i∆yeri biçimleri de de·i∆meye ba∆lad¨. Al¨∆veri∆ merkezleri ço·ald¨
ve say¨lar¨ ¿kinci Dünya Sava∆’¨ sonunda 8 iken 1960’da 3.840’a
eri∆ti. K¨sa bir süre sonra, kentleri b¨rak¨p daha az kalabal¨k kesim-
lere yerle∆en çok say¨da endüstri kurulu∆u da bunlar¨ izledi.

Amerika’da 1950’ler çok kez bir rahatl¨k dönemi olarak tan¨m-
lan¨r. Bunun aksine, 1960’lar ve 1970’ler büyük bir de·i∆meler 
dönemi oldu. Dünya çevresinde yeni ülkeler ortaya ç¨kt¨; mevcut 
hükümetleri y¨kma amac¨ güden ayaklanmalar görüldü; daha önce
kurulmu∆ ülkeler büyüdüler ve Birle∆ik Devletler’e rakip ekonomik
dinamolar haline geldiler; askeri gücün tek büyüme ve yay¨lma 
arac¨ olmad¨·¨n¨n gittikçe daha aç¨k bir biçimde anla∆¨ld¨·¨ dünyada
ekonomik ili∆kiler ba∆at bir konum kazand¨.

Ba∆kan John F. Kennedy (1961–1963) yönetime daha etkin bir
yakla∆¨m ba∆latt¨. 1960 seçim kampanyas¨ s¨ras¨nda Amerikal¨lar¨
“Yeni Ufuklar”¨n gereksinimlerini yerine getirmeye ça·¨raca·¨n¨
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söyledi. Ba∆kan olarak, hükümet harcamalar¨n¨ artt¨r¨p vergilerde 
k¨s¨nt¨ yaparak ekonomik büyümeyi h¨zland¨rmay¨ hedef ald¨; ya∆l¨-
lara sa·l¨k yard¨m¨ yap¨lmas¨n¨, kent merkezlerine parasal yard¨m
verilmesini ve e·itime daha fazla ödenek ayr¨lmas¨n¨ sa·lamaya ça-
l¨∆t¨. Bahis konusu önerilerinin büyük kesimi ya∆ama geçirilmedi;
ancak, Bar¨∆ Gönüllüleri’nin yarat¨lmas¨yla Kennedy’nin Amerika-
l¨lar¨ kalk¨nmakta olan ülkelere gönderip onlara yard¨mc¨ olmak
dü∆ü gerçekle∆ti. Kennedy ayr¨ca Amerika uzay ara∆t¨rmalar¨n¨ da
h¨zland¨rd¨. Ölümünden sonra Amerikan uzay program¨ Sovyet
ba∆ar¨lar¨n¨ geçti ve Temmuz 1969’da Amerikal¨ astronotlar aya in-
diler.

Kennedy’nin 1963’te öldürülmesi Kongre’yi harekete geçirdi
ve olu∆turdu·u yasama projelerinin büyük kesimi onayland¨. Ard¨l¨
Lyndon Baines Johnson (1963–1969) ba∆ar¨l¨ Amerikan ekonomisi-
nin kazan¨mlar¨n¨ daha çok say¨da vatanda∆a yayarak bir “Büyük
Toplum” kurmay¨ amaçlad¨. Hükümetin Medicare (ya∆l¨lara sa·l¨k
yard¨m¨), Yiyecek Pullar¨ (yoksullara besin yard¨m¨) ve çok say¨da
e·itim giri∆imi (ö·rencilere yard¨m¨n yan¨ s¨ra okullara ve üni-
versitelere ba·¨∆) nedeniyle federal harcamalar dramatik ölçüde 
ço·ald¨.

Vietnam’daki Amerikal¨lar¨n say¨s¨ artt¨kça askeri harcamalar
da yükseldi. Kennedy döneminde küçük bir askeri harekat olarak
ba∆layan müdahale Johnson’un ba∆kanl¨·¨ s¨ras¨nda büyük bir aske-
ri giri∆ime dönü∆tü. ¿∆in garip yan¨, hem yoksullu·a kar∆¨ sava∆ hem
de Vietnam sava∆¨ için yap¨lan harcamalar k¨sa vadede gönencin art-
mas¨na yard¨mc¨ oldu. Buna kar∆¨l¨k, 1960’lar¨n sonuna do·ru hükü-
metin bu harcamalar¨ kar∆¨lamak için vergileri yükseltmedeki ba∆a-
r¨s¨zl¨·¨ gittikçe artan bir enflasyon yaratt¨ ve bu da ekonomik gö-
nenci a∆¨nd¨rd¨. Petrol ¿hraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin
1973–1974 y¨llar¨ndaki petrol ambargosu enerji fiyatlar¨n¨ h¨zla
yükseltti ve yak¨t k¨s¨nt¨lar¨ ortaya ç¨kt¨. Ambargo sona erdikten son-
ra bile fiyatlar ayn¨ kalarak enflasyonu artt¨rd¨ ve giderek i∆sizlik
oran¨n¨ yükseltti. Federal bütçe aç¨klar¨ artt¨, yabanc¨ rekabet yo·un-
la∆t¨ ve menkul k¨ymetler borsas¨nda gerilemeler oldu.

Vietnam Sava∆¨ 1975’e kadar sürdü; Ba∆kan Richard Nixon
(1969–1973) meclis soru∆turmas¨ aç¨lmas¨ talepleri kar∆¨s¨nda istifa
etti; bir gurup Amerikal¨ Tahran’daki ABD büyükelçili·inde rehine
al¨nd¨ ve bir y¨ldan uzun bir süre serbest b¨rak¨lmad¨. Ulus, ekono-
mik durum dahil, olaylarla ba∆a ç¨kam¨yormu∆ gibi görünüyordu.
Otomobillerden çeli·e ve yar¨-iletkenlere kadar ucuz ve çok kez de
yüksek nitelikli ithal mallar¨ Birle∆ik Devletler’e akt¨kça Ameri-
ka’n¨n ticaret aç¨·¨ büyük ölçüde artt¨.
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Yeni ekonomik hastal¨·¨ – bir yandan enflasyon sürerken bir
yandan da ekonomik durgunluk olmas¨ ve ayn¨ zamanda i∆sizlik 
oran¨n¨n artmas¨ – tan¨mlamak için “stagflasyon” terimi kullan¨l¨-
yordu. Enflasyon kendi kendini besliyor gibiydi. Halk fiyatlar¨n 
sürekli artaca·¨n¨ bekledi·i için daha fazla mal almaya ba∆lad¨. 
Artan talep fiyatlar¨, fiyatlar ücretleri, ücretler fiyatlar¨ daha da 
yükseltti ve durmadan yükselen bir sarmal do·du. ¿∆ sözle∆melerine
ya∆am standard¨na ili∆kin maddelerin otomatik olarak konulmas¨ 
giderek yayg¨nla∆t¨; hükümet te sosyal güvenlik ödemeleri gibi 
belirli kalemleri enflasyonun bilinen en iyi ölçütü say¨lan Tüketici
Fiyat Endeksine ba·lamaya ba∆lad¨. Söz konusu uygulamalar i∆çile-
rin ve emeklilerin enflasyonla ba∆a ç¨kabilmelerine yar¨m etti ama
enflasyonu da kal¨c¨ konuma getirdi. Hükümetin gittikçe artan gelir
gereksinimi bütçe aç¨·¨n¨ büyüttü ve daha çok borçlan¨lmas¨na yol
açt¨ ve bu da faiz hadlerini yükselterek i∆ çevrelerinin ve tüketicile-
rin yükünü daha a·¨la∆t¨rd¨. Enerji maliyetinin ve faizlerin yüksekli-
·i yüzünden yat¨r¨mlar zay¨flad¨ ve i∆sizlik de huzursuzluk yaratacak
oranda ço·ald¨.

Çaresiz kalan Ba∆kan Jimmy Carter (1977–1981) hükümet 
harcamalar¨n¨ artt¨rarak ekonomik durgunluk ve i∆sizlikle sava∆ma-
ya çal¨∆t¨ ve enflasyonu durdurmak için gönüllü ücret ve fiyat 
kontrolü yöntemleri geli∆tirdi. Her iki konuda da ba∆ar¨s¨z oldu. 
Enflasyonla sava∆ta belki bir parça daha ba∆ar¨l¨ ancak dramatik 
olmayan at¨l¨m yap¨larak, aralar¨nda havayolu, kara ta∆¨mac¨l¨·¨ ve
demiryolu ∆irketlerinin de bulundu·u baz¨ endüstrilerde “düzenle-
melerin azalt¨lmas¨”na gidildi. An¨lan endüstriler güzergahlar¨ ve
ta∆¨ma ücretleri hükümet taraf¨ndan denetlenerek s¨k¨ bir düzenleme
alt¨nda tutuluyordu. Düzenlemelerde yumu∆ama uygulamas¨ Carter
yönetiminden sonraki y¨llarda da desteklendi. Hükümet 1980’lerde
banka faiz oranlar¨ndaki ve ∆ehirleraras¨ telefon hizmetlerindeki 
düzenlemeleri gev∆etti ve 1990’larda da yerel telefon hizmetlerinde-
ki düzenlemeleri yumu∆atmaya ba∆lad¨.

Bunlara kar∆¨n, 1979’dan ba∆layarak para arz¨n¨ s¨k¨ bir dene-
tim alt¨nda bulunduran Federal Rezerv Kurulu enflasyonla sava∆taki
en önemli öge oldu. Enflasyonun peri∆an etti·i ekonominin gereksi-
nim duydu·u paran¨n tümünü vermeyi reddeden Federal Rezerv
böylelikle faiz oranlar¨n¨ yükselmesine neden oldu. Bunu sonucu
olarak da tüketici harcamalar¨nda ve ticari kredi taleplerinde büyük
dü∆ü∆ler görüldü. K¨sa zamanda ekonomide önemli bir daralma ger-
çekle∆ti.

35

B ö l ü m  I I I  –  A m e r i k a n  e k o n o m i s i :  k ¨ s a  b i r  t a r i h ç e



1982 boyunca ulus büyük bir daralma ya∆ad¨. ¿flaslarda bir 
önceki y¨la oranla yüzde elli art¨∆ görüldü. Tar¨m ürünleri ihracat¨
azald¨·¨, ürün fiyatlar¨ dü∆tü·ü ve faiz oranlar¨ yükseldi·i için özel-
likle çiftçiler büyük s¨k¨nt¨ya u·rad¨lar. Buna kar∆¨n, h¨zl¨ daralma
ilac¨ yutulmas¨ zor olmakla birlikte ekonominin kap¨ld¨·¨ y¨k¨c¨ 
döngüyü k¨rd¨. 1983’e gelindi·inde enflasyon yava∆lam¨∆, ekonomi
yeniden toparlanm¨∆ ve Birle∆ik Devletler sürekli bir ekonomik 
büyüme dönemine girmi∆ti. 1980’li y¨llar¨n ço·unda ve 1990’larda
y¨ll¨k enflasyon art¨∆¨ % 5’in alt¨nda kald¨.

1970’lerdeki ekonomik tepkilerin önemli siyasal sonuçlar¨ 
olmu∆tu. Amerikan halk¨ federal politikalara yönelik ho∆nutsuzlu·u-
nu 1980’de Carter’i görevden uzakla∆t¨r¨p yerine eski Hollywood
aktörü ve California valisi Ronald Reagan’¨ ba∆kan seçerek sergile-
di. Reagan (1981–1989) ekonomik program¨n¨ arza yönelik ekono-
mi kuram¨na dayand¨rd¨. An¨lan ekonomi kuram¨ halk¨n kazanc¨n¨n
daha büyük bir bölümünü kendisine ay¨rabilmesine yol açmas¨ için
vergi oranlar¨n¨n dü∆ürülmesini öngörüyordu. Daha dü∆ük vergi
oranlar¨ bireyleri daha yo·un ve daha uzun süreli çal¨∆maya özendi-
rir ve bu da giderek daha çok tasarrufa ve yat¨r¨ma ve bu da daha 
çok üretime yol açar ve genel ekonomik büyümeyi te∆vik ederdi. 
Reagan’dan esinlenen vergi oran¨ indirimleri genelde daha zengin
Amerikal¨lar¨n yarar¨na sonuçlar verdiyse de bunun dayand¨·¨ 
ekonomik kuramda ileri sürüldü·üne göre, yükselen yat¨r¨mlar yeni
istihdam alanlar¨ yarat¨lmas¨na ve daha yüksek ücretlere yol açaca·¨
için bu geli∆melerden daha dü∆ük gelirli bireyler de yararlan¨rd¨.

Bunlara kar∆¨n, Reagan’¨n ulusal gündeminin temelinde fede-
ral hükümetin gere·inden fazla büyüdü·ü ve müdahaleci oldu·u
inanc¨ yatmaktayd¨. 1980’lerde Reagan bir yandan vergileri indirir-
ken bir yandan da sosyal içerikli programlarda büyük kesintiler 
yap¨yordu. Reagan görev süresi boyunca tüketiciyi, i∆yerini ve 
çevreyi etkileyen hükümet düzenlemelerini k¨smak ya da tümüyle
ortadan kald¨rmak için de çaba gösterdi. Bunun yan¨ s¨ra, Vietnam
Sava∆¨’ndan sonra Birle∆ik Devletler’in silahl¨ kuvvetlerini ihmal 
etti·inden korktu·u için savunma harcamalar¨n¨n artt¨r¨lmas¨na 
çal¨∆t¨ ve bunda ba∆ar¨l¨ oldu.

Vergi oranlar¨n¨n indirilmesi ile birlikte askeri harcamalar¨n 
da artmas¨ yüzünden iç programlarda yap¨lan s¨n¨rl¨ k¨s¨nt¨lar büyük
ölçüde a∆¨ld¨. Bunun sonucu olarak, federal bütçedeki aç¨klar
1980’lerin ba∆lar¨ndaki ekonomik daralma dönemindeki oranlar¨ 
bile geçti. 1980’de 74 milyar dolar olan bütçe aç¨·¨, 1986’da 
221 milyar dolara yükseldi. 1987’de 150 milyar dolara dü∆tü, ancak
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yeniden yükselmeye ba∆lad¨. Baz¨ ekonomistler federal hükümetin
gerçekle∆tirdi·i büyük harcamalar¨n ve borçlanmalar¨n enflasyonu
yeniden canland¨raca·¨ndan korktular; fakat, Federal Rezerv Kurulu
fiyat art¨∆lar¨n¨ denetleme konusundaki duyarl¨l¨·¨n¨ sürdürdü ve bir
tehdit görülür görülmez faiz oranlar¨n¨ hemen yükseltti. Federal 
Rezerv, Paul Volcker ve ard¨l¨ Alan Greenspan’¨n yönetiminde 
ekonomik trafik polisli·i ba∆ rolünü sürdürdü ve ülke ekonomisinin
yönlendirilmesinde hem Kongre’yi hem de ba∆kan¨ gölgede b¨rakt¨.

1980’lerin ba∆lar¨nda h¨z kazanmaya ba∆layan ekonomik 
iyile∆me s¨ras¨nda da sorunlar görüldü. Özellikle küçük aile çiftlik-
leri i∆leten çiftçiler ya∆amlar¨n¨ sürdürmekte önemli güçlüklerle 
sava∆maya devam ettiler. 1986’da ve 1988’de ülkenin orta bölgele-
rinde kar∆¨la∆¨lan ciddi kurakl¨k ve birkaç y¨l sonra olu∆an büyük
seller s¨k¨nt¨lar¨ daha da artt¨rd¨. Baz¨ bankalar ve özellikle de tasar-
ruf ve kredi birlikleri denilen kurulu∆lar, üzerlerindeki denetimin
k¨smen azalt¨lmas¨ üzerine sorumsuz bir borç verme kampanyas¨
sürdürdükleri için s¨k¨ para politikalar¨ ve ak¨ll¨ca olmayan kredi 
uygulamalar¨ sonucu büyük s¨k¨nt¨ya dü∆tüler. Federal hükümet bu
kurulu∆lar¨n pek ço·unu kapatmak ve mevduat sahiplerinin alacak-
lar¨n¨ vergi mükelleflerinin s¨rt¨ndan ödemek zorunda kald¨.

1970’lerde ülkeyi sarm¨∆ olan ekonomik hastal¨k, Sovyetler
Birli·i’ndeki ve Do·u Avrupa’daki komünist rejimlerin çöktü·ü y¨l-
larda ba∆kanl¨k yapan Reagan ile ard¨l¨ George Bush (1989–1992)
döneminde yani 1980’lerde de tümüyle iyile∆medi. 1970’lerde 
10 y¨l¨n yedisinde ticaret aç¨·¨ gerçekle∆ti ve bu aç¨k 1980’ler 
boyunca daha da büyüdü.

Asya’da birer ekonomik dinamo gibi h¨zla büyüyen ekonomi-
ler Amerika’ya meydan okur konumuna geldiler; özellikle, uzun 
vadeli planlamaya ve ∆irketler, bankalar ve hükümet aras¨nda yak¨n
e∆güdüme a·¨rl¨k veren Japonya ekonomik büyümede alternatif bir
model gibi görülmeye ba∆land¨.

Bu s¨rada Birle∆ik Devletler’de “∆irket bask¨nc¨lar¨” hisse sene-
di de·erleri dü∆en çe∆itli ∆irketleri sat¨n al¨p ya belirli i∆letmelerini
satarak ya da parçalara bölerek onlar¨ yeniden yap¨land¨r¨yorlard¨.
Baz¨ durumlarda ∆irketler kendi hisse senetlerini almak ya da 
bask¨nc¨lara ödemede bulunmak için büyük paralar harcad¨lar.
Ele∆tirmenler bu çat¨∆malar¨ endi∆eyle izliyor ve bask¨nc¨lar¨n iyi
∆irketleri yok ettiklerini ve ∆irketlerin yeniden yap¨land¨r¨lmas¨ 
s¨ras¨nda pek ço·u aç¨kta kalan i∆çiler aras¨nda huzursuzluk yaratt¨k-
lar¨n¨ ileri sürüyorlard¨. Buna kar∆¨n di·er baz¨lar¨ da bask¨nc¨lar¨n
ya kötü yönetilen ∆irketleri devral¨p küçülterek yeniden karl¨ duru-
ma geçirdiklerini ya da onlar¨ sat¨p hisse senedi sahiplerinin kar 
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paylar¨n¨ daha üretken ∆irketlere yat¨rmalar¨n¨ sa·lad¨klar¨n¨ ve 
böylelikle de ekonomiye anlaml¨ katk¨larda bulunduklar¨n¨ söylü-
yorlard¨.

1990’lar yeni bir ba∆kanla, Bill Clinton’la (1993–2000) ba∆la-
d¨. Dikkatli ve ¨l¨ml¨ bir Demokrat olan Clinton, kendinden önceki
ba∆kanlar¨n belirli yakla∆¨mlar¨n¨ dile getirdi. Clinton, sa·l¨k sigor-
tas¨n¨n kapsam¨n¨n geni∆letilmesine yönelik iddial¨ önerisinin 
Kongre taraf¨ndan yasala∆t¨rmas¨n¨ ba∆ard¨ktan sonra, Amerika’da
“büyük hükümet” döneminin sona erdi·ini ilan etti. Belirli kesimler-
de piyasa güçlerinin devreye sokulmas¨na çal¨∆t¨ ve Kongre ile i∆bir-
li·i yaparak yerel telefon hizmetlerinin rekabete aç¨lmas¨n¨ sa·lad¨.
Sosyal yard¨m ödemelerinin azalt¨lmas¨ konusunda da Cumhuriyet-
çilerle i∆birli·i yapt¨. Buna kar∆¨n, Clinton her ne kadar kamu 
çal¨∆anlar¨n¨n say¨s¨n¨ azaltt¨ysa da hükümet ülke ekonomisinde
ya∆amsal bir rol oynamay¨ sürdürdü. Yeni Düzen döneminde yarat¨-
lan yeniliklerin ço·unlu·u ve Büyük Toplum dönemindekilerin de
pek ço·u oldu·u gibi kald¨. Enflasyonun yeniden ba∆lad¨·¨ izlenimi
yaratabilecek geli∆meleri yak¨ndan izleyen Federal Rezerv sistemi
de ekonominin genel h¨z¨n¨ düzenlemeyi sürdürdü.

1990’lar boyunca ekonomide de giderek artan sa·l¨kl¨ bir 
geli∆me sa·land¨. 1980’lerin sonlar¨nda Sovyetler Birli·i’nde ve 
Do·u Avrupa’da komünist rejimlerin çökmesi sonucu ticaret 
olanaklar¨ büyük ölçüde artt¨. Teknolojik geli∆meler çok say¨da yeni
ve geli∆mi∆ elektronik ürünler ortaya ç¨kard¨. Telekomünikasyon ve
bilgisayarla haberle∆me a·¨ konusundaki yenilikler geni∆ bir dona-
n¨m ve yaz¨l¨m endüstrisi geli∆tirdi ve pek çok endüstrinin çal¨∆ma
yöntemlerinde devrim yaratt¨. Ekonomi h¨zla büyüdü ve ∆irket gelir-
leri de büyük ölçüde artt¨. Dü∆ük enflasyon ve dü∆ük i∆sizlikle bir
araya gelen büyük karlar menkul k¨ymetler borsas¨nda patlama 
yaratt¨; 1970’lerin ba∆¨nda sadece 1.000 olan Dow Jones Endüstri
Endeksi 1999’da 11.000’e yükseldi ve böylece, herkesin de·ilse 
bile, pek çok Amerikal¨n¨n zenginli·i artt¨.

1980’lerde Amerikal¨lar taraf¨ndan bir model olarak görülen
Japon ekonomisi uzun süreli bir daralmaya girdi ve bu geli∆me de
pek çok ekonomistin gerçekte daha esnek, daha az planlanm¨∆ ve 
daha rekabetçi Amerikan yakla∆¨m¨n¨n yeni ve küresel ölçüde 
birle∆mi∆ bir ortamda ekonomik büyüme için daha iyi bir strateji
olu∆turdu·u sonucuna varmas¨na yol açt¨.

Amerikan i∆gücü de 1990’larda belirgin bir biçimde de·i∆ti.
Uzun vadeli bir hale gelmi∆ olan, çiftçi say¨s¨n¨n azalmas¨ e·ilimi
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sürdü. ¿∆çilerin küçük bir kesiminin endüstride kalmas¨na kar∆¨n 
büyük bir kesimi de hizmet sektöründe ma·aza tezgahtarl¨·¨ndan
mali planlamac¨l¨·a kadar yay¨lan görevlerde çal¨∆maya ba∆lad¨. 
Çelik ve ayakkab¨ üretimi Amerikan endüstrisinin temeli olmaktan
ç¨kt¨ ve bu endüstrilerin yürümesini sa·layan bilgisayarlar ve tasa-
r¨mlar onlar¨n yerine geçti.

Ekonomik büyüme nedeniyle vergi gelirleri yükseldikçe,
1992’de 290 milyar dolarla en üst düzeyine eri∆mi∆ olan federal 
bütçe de gittikçe küçüldü. Hükümet 1998’de, bebek patlamas¨ için
gelecekte yap¨laca·¨ vaad edilen Sosyal Güvenlik ödemeleri yüzün-
den büyük bir borç alt¨na girmi∆ bulunmakla birlikte, 30 y¨ld¨r ilk
kez bir bütçe fazlas¨ elde etti. H¨zl¨ büyüme ile sürekli dü∆ük enflas-
yonun birlikte yürümesi kar∆¨s¨nda ∆a∆¨ran ekonomistler Birle∆ik
Devletler’in geçmi∆ 40 y¨ld¨r edinilen deneyimlere dayan¨larak 
sa·lanandan daha h¨zl¨ bir ekonomik büyüme gösterme kapasitesi
bulunan bir “yeni ekonomi”ye mi sahip oldu·unu tart¨∆maya ba∆la-
d¨lar.

Sonunda Amerikan ekonomisi küresel ekonomiyle o güne 
kadar görülenden daha yak¨ndan ba·lant¨l¨ bir konuma geldi. 
Kendinden önceki ba∆kanlar gibi Clinton da ticaret engellerinin 
ortadan kald¨r¨lmas¨ için bir çaba sürdürdü. Bir Kuzey Amerika 
Serbest Ticaret Anla∆mas¨ (NAFTA) imzaland¨ ve böylelikle 
Birle∆ik Devletler’le en büyük ticaret ortaklar¨ olan Kanada ve Mek-
sika aras¨ndaki ekonomik ba·lar daha da güçlendirildi. Özellikle
1980’lerde büyük bir h¨zla büyüyen Asya da önemli bir mamul 
mallar sa·lay¨c¨s¨ ve Amerikan ihraç mallar¨ için de bir pazar olarak
Avrupa’ya kat¨ld¨. Dünyaya yay¨lan çok geli∆mi∆ telekomünikasyon
a·lar¨ sayesine dünya finans piyasalar¨ birkaç y¨l öncesine kadar
dü∆ünülemeyecek bir ölçüde birbirine ba·land¨.

Çok say¨da Amerikal¨ küresel ekonomik birle∆menin tüm ulus-
lar için yararl¨ oldu·una inanmakla birlikte gittikçe artan kar∆¨l¨kl¨
ba·¨ml¨l¨k bir tak¨m kar¨∆¨kl¨klara da yol açt¨. Birle∆ik Devletlerin
büyük ba∆ar¨ elde etti·i ileri teknoloji endüstrilerinde çal¨∆anlar¨n
pek iyi durumda bulunmalar¨na kar∆¨l¨k, genelde i∆çili·in ucuz oldu-
·u çok say¨da yabanc¨ ülkenin rekabeti kar∆¨s¨nda geleneksel imalat
endüstrilerinde ücretler azalma e·ilimi gösterdi. Daha sonralar¨ 
Japonya’n¨n ve di·er yeni endüstrile∆mi∆ ülkelerin ekonomileri
1990’larda duraklamaya ba∆lay¨nca küresel finans sisteminde 
∆ok dalgalar¨ olu∆tu. Amerikan ekonomik politika yap¨mc¨lar¨ 
yerli ekonominin gelecekteki yolunu çizerken küresel ekonomik
ko∆ullar¨ göz önünde bulundurmak zorunda olduklar¨n¨n fark¨na 
vard¨lar.
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Yine de Amerikal¨lar 1990’lar¨ yenilenmi∆ bir güven duygusu
içinde bitirdiler. 1999 sonunda ekonomi Mart 1991’den beri sürekli
bir büyüme göstermi∆ti ve bu da tarihteki en uzun süreli bar¨∆ döne-
mi geli∆mesi oluyordu. ¿∆sizlik Kas¨m 1999’da yakla∆¨k 30 y¨l¨n en
dü∆ük düzeyine indi ve yüzde 4,1 olarak gerçekle∆ti. 1998’de sade-
ce yüzde 1,6 (1994’ten beri bir y¨l d¨∆¨nda en dü∆ük oran) yükselmi∆
bulunan tüketici fiyatlar¨ ise biraz daha h¨zl¨ artt¨ (Ekim 1999’da
yüzde 2,4). Gelecekte pek çok tehlike ile kar∆¨la∆¨lacakt¨r; fakat, ulus
XX. Yüzy¨l’¨ ve berberinde getirdi·i çok büyük de·i∆iklikleri sa·l¨k-
l¨ bir biçimde atlatm¨∆ bulunmaktad¨r. D
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Amerikal¨lar, iyi bir yeni fikre ve kararl¨l¨·a sahip bulunan ve
yo·un çal¨∆may¨ kabul eden herkesin bir i∆ kurabilece·i ve zengin
olabilece·i bir f¨rsatlar ülkesinde ya∆ad¨klar¨na her zaman inan-
m¨∆lard¨r. Bu te∆ebbüs inanc¨ uygulamada tek sahipli i∆letmeden
uluslararas¨ konglomeralara kadar de·i∆en çe∆itli biçimlerde sergi-
lenmi∆tir.

XVII. ve XVIII. Yüzy¨llarda halk vah∆i do·ada kendine bir 
yuva ve ya∆am biçimi kurarken kar∆¨la∆t¨·¨ güçlükleri yenmi∆ olan
ilk yerle∆imciyi göklere ç¨kar¨yordu. XIX. Yüzy¨l Amerikas¨’nda
küçük tar¨msal i∆letmeler Amerika’n¨n s¨n¨r bölgelerindeki geni∆
alanlara yay¨ld¨kça, buralarda yerle∆en çiftçiler ekonomik bireysel-
cilerin tüm ideallerini kendilerinde toplad¨lar. Buna kar∆¨n, ülke 
nüfusu art¨p kentler gittikçe daha büyük bir ekonomik önem kaza-
n¨nca da kendi i∆inin sahibi olma dü∆ü küçük tüccarlar¨, ba·¨ms¨z 
zanaatkarlar¨ ve kendi kendine yeterli profesyonelleri içine alacak
biçimde geli∆ti.

XIX. Yüzy¨l’¨n ikinci yar¨s¨nda olu∆an bir e·ilim XX. 
Yüzy¨l’da da sürdü ve ekonomik faaliyetin hacminde ve karma∆¨kl¨-
·¨nda büyük bir s¨çrama görüldü. Pek çok endüstri dal¨ndaki küçük
i∆letmeler giderek geli∆en ve zenginle∆en halk¨n talep etti·i mallar¨
en etkin biçimde üretebilecek büyüklükte çal¨∆abilmekte ve para
bulmakta zorland¨lar. Bu ortamda yüzlerce ve hatta binlerce i∆çi 
çal¨∆t¨ran modern anonim ∆irketler giderek daha fazla önem ka-
zand¨lar.

Günümüzde Amerikan ekonomisi tek ki∆ilik tek sahipli i∆let-
meden dünyan¨n en büyük anonim ∆irketlerine kadar yay¨lan çe∆itli
te∆ebbüslere sahip olmakla övünmektedir. 1995’te Birle∆ik Devlet-
ler’de 16,4 milyon tar¨msal olmayan tek sahipli i∆letme, 1,6 ortakl¨k
ve 4,5 milyon anonim ∆irketi içeren toplam 22,5 milyon te∆ebbüs 
bulunmaktayd¨.

Yabanc¨ ziyaretçiler ABD ekonomisinin hiçbir ∆ekilde dev
anonim ∆irketlerin egemenli·i alt¨nda olmad¨·¨n¨ ö·renince ∆a∆¨r¨r-
lar. Ülkedeki ba·¨ms¨z te∆ebbüslerin yüzde 99’u 500’den az i∆çi 
çal¨∆t¨rmaktad¨r. ABD Küçük ¿∆letmeler Yönetimi’ne (K¿Y) göre
bahis konusu küçük te∆ebbüsler ABD i∆çilerinin yüzde 52’sini 
bar¨nd¨rmaktad¨r. 19,6 milyon dolay¨nda Amerikal¨ 20’den az, 
18,4 milyon 20–99 aras¨nda ve 14,6 milyon da 100–499 aras¨nda i∆çi
bulunduran ∆irketlerde çal¨∆maktad¨r. Bunun aksine 500 ve daha 
fazla personeli bulunan firmalarda 47,7 milyon Amerikal¨ çal¨∆mak-
tad¨r.
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Küçük i∆letmeler Amerikan ekonomisinde sürekli bir hareket-
lilik kayna·¨ olu∆turmaktad¨r. 1990–1995 aras¨nda ekonomideki tüm
yeni istihdam¨n dörtte üçünü yaratm¨∆lard¨r ve bu da 1980’deki 
katk¨n¨n çok üstündedir. Ayr¨ca ekonomiye yeni guruplar¨n girmesi-
ne de yol açm¨∆lard¨r. Sözgelimi kad¨nlar yo·un biçimde küçük
i∆letmelerde çal¨∆maktad¨rlar. 1987–1997 aras¨nda kad¨nlar¨n sahip
oldu·u i∆letme say¨s¨ yüzde 89 artarak tahminen 8,1 milyona
eri∆mi∆tir; kad¨nlar¨n elindeki tek sahipli i∆letme oran¨n¨n 2000 
y¨l¨nda toplam¨n yüzde 36’s¨na ula∆mas¨ beklenmektedir. Küçük
i∆letmeler ayn¨ zamanda daha çok say¨da ya∆l¨y¨ ve yar¨m gün 
çal¨∆mak isteyen kimseyi i∆e almak e·ilimindedir.

Küçük i∆letmelerin bir özel gücü de de·i∆en ekonomik ko∆ul-
lara hemen ayak uydurabilmeleridir. Çok kez mü∆terilerini tek tek
tan¨rlar ve yerel gereksinimleri kolayl¨kla kar∆¨lamaya yatk¨nlard¨r.
Küçük i∆letmeler – sözgelimi California’n¨n “Silikon Vadisi”ndeki
ve di·er ileri teknoloji bölgelerindeki bilgisayarla ilgili te∆ebbüsler
– bir teknik yenilik kayna·¨ olu∆turmaktad¨r. Bilgisayar endüstrisin-
deki yarat¨c¨lar¨n ço·u i∆e elde yap¨lm¨∆ makinelerle garajlar¨nda 
çal¨∆arak ba∆lam¨∆ ve bu i∆letmeler k¨sa zamanda büyük ve güçlü
anonim ∆irketlere dönü∆mü∆tür. Ulusal ve uluslararas¨ ekonomide
h¨zla büyük rol oynamaya ba∆layan küçük i∆letmeler aras¨nda bilgi-
sayar yaz¨l¨m ∆irketi Microsoft, paket posta servisi Federal Express,
spor giysileri üreticisi Nike, bilgisayar a·¨ firmas¨ America OnLine
ve dondurma üreticisi Ben & Jerry’s say¨labilir.

Ku∆kusuz çok say¨da küçük i∆letme ba∆ar¨s¨z olmaktad¨r; 
ancak, Birle∆ik Devletler’de i∆ hayat¨ndaki ba∆ar¨s¨zl¨k baz¨ ülkeler-
de oldu·u gibi toplumsal küçümseme nedeni say¨lmamaktad¨r. 
Çok kez ba∆ar¨s¨zl¨·¨n müte∆ebbise bir deneyim dersi olu∆turaca·¨
ve onun bir sonraki giri∆iminde ba∆ar¨ sa·layabilece·i dü∆ünülür.
Ekonomistlere göre ba∆ar¨s¨zl¨k piyasa güçlerinin nas¨l i∆ledi·ini
sergiler ve daha etkin çal¨∆may¨ te∆vik eder.

Halk¨n küçük i∆letmelere gösterdi·i büyük sayg¨ ABD Kon-
gresi’nde ve yerel meclislerde onlara yönelik küçümsenmeyecek 
lobicilik gücü sa·lar. Küçük ∆irketler sa·l¨k ve güvenlik önlemleri
gibi konulardaki federal düzenlemelere kar∆¨ ba·¨∆¨kl¨klar elde 
etmi∆lerdir. Kongre ayr¨ca küçük i∆letme kurmak ya da yönetmek 
isteyen bireylere profesyonel ve mali yard¨m sa·lamak amac¨yla
1953’te Küçük ¿∆letmeler Yönetimi’ni kurdu (federal ödeneklerin
yüzde 35’i küçük i∆letmelere verilecek ihaleler için ayr¨lm¨∆t¨r). 
K¿Y tipik bir y¨l içinde küçük i∆letmelere i∆letme sermayesi ya da 
bina, makine ve gereç al¨m¨ için 10 milyar dolar dolay¨nda kredi 
vermeyi garanti eder. K¿Y’nin destekledi·i küçük i∆letme yat¨r¨m
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∆irketleri de i∆letme sermayesi olarak 2 milyar dolarl¨k yat¨r¨m 
yaparlar.

K¿Y az¨nl¨klara ve özellikle Afrika, Asya ve ¿spanya kökenli
Amerikal¨lara yönelik programlar¨ desteklemeye çal¨∆¨r. ¿hracat 
olas¨l¨klar¨ bulunan küçük i∆letmeler için pazar ve ortak te∆ebbüs
olanaklar¨n¨ belirlemek amac¨yla iddial¨ bir program yürütür. K¿Y
ayr¨ca, emekli yöneticilerin yeni kurulmu∆ olan ya da zor durumda
bulunan i∆letmelere yönetim yard¨m¨nda bulunmalar¨n¨ sa·layan bir
program¨ da destekler. Teknik yard¨m ve yönetim yard¨m¨ yapmak
için bireysel eyalet kurulu∆lar¨ ve üniversitelerle birlikte yakla∆¨k
900 Küçük ¿∆letme Geli∆tirme Merkezi i∆letir.

K¿Y bunlara ek olarak, sellerden, f¨rt¨nalardan, tayfunlardan 
ve di·er felaketlerden zarar gören ev sahiplerine, kirac¨lara ve her 
düzeyde i∆letmeye 26 milyar dolardan fazla dü∆ük faizli kredi sa·la-
m¨∆t¨r.

Tek ¿∆letmeci: ¿∆letmelerin ço·unlu·u tek sahiplidir, yani on-
lara tek bir ki∆i sahip olur ve yönetir. Bu tür i∆letmelerde te∆ebbüsün
ba∆ar¨ ya da ba∆ar¨s¨zl¨·¨ndan tümüyle o ki∆i sorumlu olur. Karlar¨ 
o al¨r; ancak, te∆ebbüs zarar eder ve i∆letme bunu kar∆¨layamazsa
i∆letmeci ki∆isel varl¨·¨n¨ bu yüzden yitirme pahas¨na faturalar¨ öde-
mekle yükümlüdür.

Tek sahipli i∆letmelerin di·er i∆letme türleri kar∆¨s¨nda belirli
üstünlükleri vard¨r. Giri∆ken ve kendi kendilerinin patronu olmaktan
ho∆lanan ki∆ilerin karakterine uygundur. ¿∆ sahibinin ba∆kalar¨na 
dan¨∆ma gere·i kalmadan çabuk ve kesin kararlar verebilmesi 
sayesinde esnek i∆letmelerdir. Yasalar gere·i bireysel i∆letmeciler
anonim ∆irketlerden daha az vergi öderler. Mü∆teriler de çok kez 
sorumlu bir kimsenin daha iyi çal¨∆aca·¨na inand¨klar¨ için tek 
sahipli i∆letmeler onlara çekici gelir.

Bu tür i∆letmelerin üstün olmayan yanlar¨ da vard¨r. ¿∆letmeci-
nin çal¨∆amaz olmas¨ ya da ölümü sonucu i∆letmenin varl¨klar¨ bir
mirasç¨ya geçebilir ve o da i∆i sürdürebilir; fakat, tek sahipli i∆letme
yasal aç¨dan sona erer. Ayr¨ca, böyle bir i∆letme sahibinin biriktire-
bildi·i ya da borç alabildi·i paraya ba·l¨ kald¨·¨ için genellikle 
büyük bir te∆ebbüs olabilmek için gerekli kaynaklar¨ yoktur.

¿∆ Ortakl¨·¨: Bir te∆ebbüse giri∆menin ya da onu geni∆letme-
nin bir yolu da iki ya da daha çok say¨da i∆ sahibi ile ortakl¨k 
kurmakt¨r. Ortakl¨k müte∆ebbislerin becerilerinin birle∆tirilmesine
olanak sa·lar; sözgelimi bir ortak üretimde yetenekli öteki de pazar-
lamada usta olabilir. Ortakl¨klar hükümetin anonim ∆irketleri 

44

A m e r i k a n  e k o n o m i s i n i n  a n a  h a t l a r ¨

KÜÇÜK ¿≈LETME YAPIS I



yapmaya zorunlu k¨ld¨·¨ bildirim i∆lemlerine uymak zorunda de·il-
lerdir ve anonim ∆irketlere oranla daha elveri∆li vergi yükümlükleri
vard¨r. Ortaklar bireysel olarak kar paylar¨ için vergi öderler; ancak,
i∆letmeleri ayr¨ca vergilendirilmez.

Ortakl¨klar¨n haklar¨n¨ ve yükümlülüklerini eyaletler düzen-
ler. ¿∆ ortaklar¨ genelde her orta·¨n görevlerini belirten yasal bel-
geler imzalarlar. Ortakl¨k sözle∆mesinde yönetime kat¨lmayacak 
ama i∆letmeye para yat¨racak olan “sessiz ortaklar”a da yer veri-
lebilir.

Ortakl¨·¨n önemli bir sak¨ncas¨ her orta·¨n tüm borçlardan 
sorumlu olmas¨ ve herhangi bir orta·¨n hareketlerinin ötekilerin 
tümünü de yasal aç¨dan ba·lamas¨d¨r. Sözgelimi e·er bir ortak 
i∆letmenin paras¨n¨ gereksiz i∆lere harcarsa di·erleri de bu borcu
payla∆mak zorundad¨rlar. Ortaklar ciddi ve sürekli bir anla∆mazl¨k
içinde bulunurlarsa bir ba∆ka önemli sak¨nca daha ortaya ç¨kabilir.

Franchising ve Ma·aza Zincirleri: Ba∆ar¨l¨ küçük te∆ebbüs-
ler bazan “franchising” denilen yöntemle i∆lerini geni∆letirler. Tipik
bir franchising düzenlemesinde ba∆ar¨l¨ bir ∆irket isminin ve baz¨
hallerde de ürünlerinin bir birey ya da küçük bir müte∆ebbis gurubu
taraf¨ndan sat¨∆ gelirlerinden belirli kar yüzdesi kar∆¨l¨·¨ kullan¨lma-
s¨na yetki verir. Kurucu ∆irket pazarlama deneyimini ve ününü 
ortaya koyar; buna kar∆¨l¨k franchising hakk¨ tan¨nan müte∆ebbis de
bireysel i∆letmeleri yönetir ve geni∆lemeye ili∆kin yükümlülüklerin 
ve risklerin büyük bir kesimini üzerine al¨r.

Franchising i∆ine giri∆mek yeni bir te∆ebbüse s¨f¨rdan ba∆la-
maktan daha masrafl¨ olmakla birlikte bu tür giri∆imlerin i∆letilme-
leri daha ucuzdur ve ba∆ar¨s¨zl¨·a u·ramalar¨ olas¨l¨·¨ da daha azd¨r.
Buna bir bak¨ma büyük ölçüde reklam, da·¨t¨m ve i∆çi e·itimi yap¨l-
mas¨ neden olur.

Franchising o kadar karma∆¨k ve yayg¨nd¨r ki kapsam¨n¨n ne
oldu·u konusunda kimsenin tam bir görü∆ü yoktur. K¿Y’nin tahmin-
lerine göre 1992’de Birle∆ik Devletler’de otomobil sat¨∆ ma·azalar¨-
n¨, benzin istasyonlar¨n¨, lokantalar¨, emlak komisyonculuklar¨n¨,
oteller ve motelleri ve kuru temizleme merkezlerini de içeren 
yakla∆¨k 535.000 franchising i∆letmesi bulunuyordu. Bu 1970’e
oranla yüzde 35’lik bir art¨∆ demekti. 1975–1980 aras¨nda franchi-
sing sistemi içindeki perakendeci i∆letmelerin sat¨∆lar¨ndaki art¨∆ 
bu sisteme dahil olmayanlardaki art¨∆¨n çok üstündeydi ve 2000 
y¨l¨na gelindi·inde franchising ∆irketlerinin ABD’deki perakende
sat¨∆lar¨n yakla∆¨k yüzde 40’¨n¨ gerçekle∆tirmesi bekleniyordu.

Buna kar∆¨n, güçlü ekonomi franchising d¨∆¨nda da pek çok
te∆ebbüs olana·¨ yaratt¨·¨ için bu sistemin yay¨lmas¨ 1990’larda bir

45

B ö l ü m  I V  –  K ü ç ü k  i ∆ l e t m e  v e  a n o n i m  ∆ i r k e t



parça yava∆lam¨∆ olabilir. Baz¨ franchising i∆letmecileri de ayn¨ 
i∆i yapan di·er birimleri sat¨n al¨p birle∆erek kendi sistemlerini 
kurma yolunu seçtiler. Sears Roebuck & Co. gibi ∆irketlerin sahip
oldu·u ma·aza zincirleri de yo·un bir rekabet olu∆turdu. Ma·aza
zincirleri büyük ölçüde mal al¨p satarak ve bireylerin kendi hizmet-
lerini kendilerinin yapmalar¨na a·¨rl¨k vererek çok kez küçük ma·a-
zalara oranla daha dü∆ük fiyatlar uygulayabilirler. Sözgelimi, 
Safeway gibi süper market zincirleri mü∆teri çekmek için dü∆ük 
fiyatla sat¨∆ yaparak çok say¨da ba·¨ms¨z küçük bakkal¨ piyasadan
uzakla∆t¨rm¨∆lard¨r.

Yine de pek çok franchising i∆letmesi ayakta kalabilmektedir.
Baz¨ bireysel i∆letme sahipleri di·erleriyle güç birli·i yaparak kendi
zincirlerini olu∆turmakta ya da kooperatifler kurmaktad¨rlar. Bu gibi
i∆letmeler çok kez özel mallar satan ya da seçkin mü∆terileri olan 
piyasalara hizmet vermektedirler.

Çok say¨da küçük ve orta boy ∆irketin varl¨·¨na kar∆¨n büyük
i∆letme birimleri Amerikan ekonomisinde ba∆at bir rol oynamakta-
d¨rlar. Büyük ∆irketler pek çok ki∆iye mal ve hizmet sa·layabilirler
ve çok kez küçük i∆letmelere oranla daha etkin çal¨∆abilirler. Büyük
miktarlarda mal ald¨klar¨ ve birim ba∆¨na dü∆en maliyet daha küçük
oldu·u için ürünlerini daha ucuza satabilirler. Tüketicilerin ço·unlu-
·u sat¨n ald¨klar¨ mallar¨n belirli bir nitelikte olmas¨n¨ garantiledi·i-
ni dü∆ündükleri tan¨nm¨∆ “markalar”a yöneldikleri için bahis konu-
su ∆irketler piyasada daha üstün bir konum elde ederler.

Büyük i∆letmelerin ara∆t¨rmaya ve yeni mallar geli∆tirmeye
ay¨rabilecekleri parasal kaynaklar¨ küçük ∆irketlere oranla daha çok
olabilece·i için genel ekonomide de büyük bir önem ta∆¨rlar. 
Ayr¨ca, genelde daha çe∆itli i∆ olanaklar¨ sa·larlar, daha sa·lam i∆
güvencesi verirler, daha yüksek ücret öderler ve daha iyi sa·l¨k ve
emeklilik ko∆ullar¨ sunarlar.

Bunlara kar∆¨n, Amerikal¨lar¨n büyük ∆irketlere ili∆kin görü∆le-
ri pek kesin de·ildir; bir yandan ekonominin iyi i∆lemesine yapt¨kla-
r¨ önemli katk¨lar¨ kabul ederken bir yandan da yeni te∆ebbüslerin
ortaya ç¨kmas¨n¨ engelleyip tüketicilerin seçim ∆anslar¨n¨ ortadan
kald¨racak kadar güçlenmelerinden korkarlar. Kald¨ ki, büyük 
anonim ∆irketler de zaman zaman de·i∆en ekonomik ko∆ullara ayak
uyduramayacak kadar esneklikten yoksun olduklar¨n¨ kan¨tlam¨∆lar-
d¨r. Sözgelimi otomobil üreticileri 1970’lerde yükselen benzin fiyat-
lar¨ yüzünden daha küçük ve daha az benzin tüketen otomobillere
kar∆¨ bir talep do·makta oldu·unu pek geç anlad¨lar. Bunun sonucu
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olarak da iç piyasan¨n büyük bir kesimini yabanc¨ imalatç¨lara 
ve özellikle de Japonya’ya kapt¨rd¨lar.

Birle∆ik Devletler’de büyük i∆letmelerin ço·unlu·u anonim
∆irket olarak örgütlenmi∆lerdir. Anonim ∆irket 50 eyaletten biri 
taraf¨ndan imtiyaz verilen yasal bir ticari örgütlenme türüdür ve 
yasalar kar∆¨s¨nda da bir gerçek ki∆i olarak i∆lem görür. Anonim 
∆irket ta∆¨nmaz mal sahibi olabilir, mahkemelerde davac¨ ya da 
daval¨ olabilir ve sözle∆meler yapabilir. Anonim ∆irketin tüzel ki∆ili-
·i oldu·u için sahipleri de onun yapt¨klar¨ndan do·an sorumluluklar
kar∆¨s¨nda belirli bir ölçüde ba·¨∆¨kl¨k ta∆¨rlar. Anonim ∆irket sahip-
lerinin parasal sorumluluklar¨ da s¨n¨rl¨d¨r; sözgelimi ∆irketin borç-
lar¨ndan sorumlu de·illerdir. Bir pay sahibi 100 dolara anonim ∆ir-
ketin 10 hissesini sat¨n alm¨∆sa ve ∆irket iflas ederse bu 100 dolarl¨k
yat¨r¨m¨ndan ba∆ka bir kayb¨ olmaz. ≈irket hisseleri devredilebildi·i
için belirli bir hisse sahibi ölür ya da ilgisini yitirirse ∆irketin bundan
bir kayb¨ olmaz. Hisse sahibi hisselerini satabilir ya da hisseler 
varislerine kal¨r.

Anonim ∆irketlerin sak¨ncal¨ yanlar¨ da olabilir. Tüzel ki∆iler
olarak vergi ödemek zorundad¨rlar. Buna kar∆¨n hisse sahiplerine
ödedikleri kar paylar¨, bono faizlerinin aksine, i∆letme gideri olarak
vergiden dü∆ülemez; fakat, hisse sahipleri bu paylar için vergi öder-
ler. (≈irket kazanc¨ üzerinden zaten vergi ödemi∆ bulundu·u için 
hisse sahiplerinin kar paylar¨ndan vergi al¨nmas¨ ele∆tiricilere göre
“çifte vergileme” anlam¨na gelmektedir.)

Pek çok büyük anonim ∆irketin çok say¨da sahibi ya da hisse
sahibi vard¨r. Büyük bir ∆irketin her biri 100’den az hissesi bulunan
bir milyon ya da daha çok sahibi olabilir. Bu yayg¨n hisse sahipli·i
nedeniyle pek çok Amerikal¨n¨n ülkedeki en büyük ∆irketlerle 
do·rudan ili∆kisi bulunmaktad¨r. 1990’lar¨n ortalar¨nda ABD’deki
ailelerin yüzde 40’¨ndan fazlas¨n¨n kendi ald¨klar¨ ya da kar∆¨l¨kl¨
fonlar veya ba∆ka arac¨lar kullanarak edindikleri hisse senetleri 
vard¨.

Di·er yandan, hisse senedi sahiplerinin ülkenin her yöresinde
ya∆amakta olmalar¨ sahipli·in ve kontrolün ayr¨lmas¨ anlam¨na 
gelir. Hisse sahipleri çok kez anonim ∆irketin nas¨l i∆ledi·ini ayr¨n-
t¨lar¨yla bilemeyecekleri ve onu yönetemeyecekleri için ∆irketin 
genel politikas¨n¨ saptamak amac¨yla bir yönetim kurulu seçerler.
Tipik bir anonim ∆irkette yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler 
hisse senetlerinin yüzde be∆inden az¨na sahip olurlar, ama baz¨lar¨-
n¨n hisseleri bundan fazla olabilir. Çok kez hisse senedi bloklar¨ 
bireyler, bankalar ya da emeklilik fonlar¨ taraf¨ndan al¨nmakla 
birlikte, bunlar toplam¨n çok küçük bir bölümünü olu∆turur. Genel-
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de yönetim kurulu üyelerinin pek az¨ ∆irkette çal¨∆an görevlilerdir.
Baz¨ üyeler yönetim kuruluna sayg¨nl¨k kazand¨rmak, belirli beceri-
leri sa·lamak ya da kredi kurulu∆lar¨n¨ temsil etmek için ∆irket 
taraf¨ndan aday gösterilirler. Ayn¨ ki∆inin birkaç anonim ∆irketin 
yönetim kurulunda birden görev yapmas¨ ola·an d¨∆¨ de·ildir.

Yönetim kurulu i∆letmenin günlük yönetimiyle ilgili kararlar¨,
ayn¨ zamanda yönetim kurulunun ba∆kan¨ ya da genel müdürü olan,
bir ba∆ yönetim yetkilisine (BYY) b¨rak¨r. BYY ∆irketin çe∆itli i∆lev-
lerinden sorumlu birkaç ba∆kan yard¨mc¨s¨n¨n yan¨ s¨ra mali i∆ler 
genel müdürünün, i∆letme genel müdürünün ve ileti∆im genel müdü-
rünün de amiridir. 1990’lar¨n sonlar¨nda yüksek teknolojinin ABD i∆
ya∆am¨nda ya∆amsal bir yer kazanmas¨ nedeniyle ∆irketlerde bir 
ileti∆im genel müdürüne görev verilmeye ba∆lanm¨∆t¨r.

BYY yönetim kurulunun güvenine sahip oldu·u sürece anonim
∆irketin yönetilmesinde kendisine büyük bir özgürlük tan¨n¨r. Buna
kar∆¨l¨k, hisse senedi sahibi gerçek ve tüzel ki∆iler zaman zaman bir-
likte çal¨∆¨p yönetim kurulundaki muhaliflerin de deste·ini elde ederek
bask¨ yaparlar ve yönetimde bir de·i∆ikli·e gidilmesine yol açarlar.

Genelde anonim ∆irketlerin y¨ll¨k toplant¨lar¨na pek az hisse 
senedi sahibi kat¨l¨r. Yönetim kurulu üyesi seçimlerine ve ∆irket 
politikas¨na ili∆kin önemli önerilere “vekalet” yoluyla, yani seçim
pusulalar¨n¨ postalayarak kat¨l¨rlar. Günümüzde ise baz¨ y¨ll¨k 
toplant¨lara daha çok say¨da hatta bazan birkaç yüz üyenin kat¨ld¨·¨
görülmü∆tür. Hisse Senetleri ve Senet Borsas¨ Komisyonu tüm senet
sahiplerinin görü∆lerini aç¨klayabilmelerini sa·lamak amac¨yla her
∆irketin senet sahipleri adres listesini yönetimi ele∆tiren guruplara
aç¨k bulundurmas¨ zorunlulu·u getirmi∆tir.

Büyük anonim ∆irketler daha fazla yay¨lmak amac¨yla sermaye
olu∆turmakta yepyeni yollar bulamasalard¨ günümüzdeki boyutlar¨-
na eri∆emezlerdi. Anonim ∆irketler yeni sermaye sa·lamak için be∆
temel yöntem uygularlar.

Bono Ç¨karmak: Bono ilerideki bir tarihte ya da tarihlerde 
belirli bir miktar para ödenece·ini gösteren yaz¨l¨ bir taahhüttür.
Elinde bono bulunduranlara ödeme tarihine kadar belirli tarihlerde
önceden saptanm¨∆ oranda faiz ödemesi yap¨l¨r. Bonoyu elide bulun-
duran ki∆i vermi∆ oldu·u paray¨ ödeme tarihinden önce almak 
isterse bonoyu bir ba∆ka ki∆iye satabilir.

Bono faizleri bunun d¨∆¨nda kalan borçlanma türlerinin ço·un-
da ödenecek faizden daha dü∆ük belirlendi·i ve bonolar için ödenen
faizler anonim ∆irketin i∆letme gideri olarak vergiden dü∆ülebildi·i
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için bu yönteme ba∆vuran anonim ∆irketler karl¨ ç¨karlar. Buna
kar∆¨n, ∆irketler kar etmeseler bile bono faizlerini ödemek zorunda-
d¨rlar. E·er yat¨r¨mc¨lar bir ∆irketin faiz borçlar¨n¨ ödeyebilece·in-
den ∆üphe duyarlarsa ya o ∆irketin bonolar¨n¨ almazlar ya da daha
büyük bir risk alt¨na girecekleri için faiz oran¨n¨n yüksek tutulmas¨-
n¨ isterler. Bu nedenle daha küçük anonim ∆irketler çok ender 
durumlarda bono ç¨kararak sermaye sa·layabilirler.

¿mtiyazl¨ Hisse Senedi Ç¨karmak: Bir ∆irket sermaye sa·la-
mak için yeni “imtiyazl¨ hisse senedi” ç¨karma yolunu seçebilir. 
≈irket parasal s¨k¨nt¨ya dü∆erse bu tür senet sahiplerinin öncelik 
haklar¨ olur. E·er kar s¨n¨rl¨ ise imtiyazl¨ hisse senedi sahiplerine 
ellerinde bono olanlar güvenceli faizlerini ald¨ktan sonra, fakat, adi
senet sahiplerinden daha önce ödeme yap¨l¨r.

Adi Hisse Senedi Satmak: E·er bir ∆irketin parasal durumu
sa·l¨kl¨ ise adi hisse senedi ç¨kararak sermayesini artt¨rabilir. ≈irke-
tin ç¨karaca·¨ yeni hisse senetleri borsada en dü∆ük fiyattan al¨c¨ 
bulamazsa genelde yat¨r¨m bankalar¨ onlar¨ belirli bir fiyattan alma-
y¨ garanti ederek ∆irketlerin hisse senedi ç¨karmalar¨na yard¨mc¨
olurlar. Adi hisse senedi sahiplerinin ∆irketin yönetim kurulu üyele-
rini seçme haklar¨ var olmakla birlikte kar payla∆¨m¨ s¨ras¨nda bono
ve imtiyazl¨ hisse senedi sahiplerinin ard¨ndan gelirler.

Hisse senedi al¨m¨ yat¨r¨mc¨lar için iki ∆ekilde çekici hale geti-
rilebilir. Baz¨ ∆irketler yat¨r¨mc¨lara düzenli bir gelir sa·lama olas¨-
l¨·¨ sunar ve yüksek kar paylar¨ öderler. Buna kar∆¨n, di·er baz¨lar¨
∆irketin karl¨l¨·¨n¨ ve böylelikle de hisse senetlerinin de·erini 
yükseltip yat¨r¨mc¨lar¨ çekmeyi umarak ya dü∆ük kar paylar¨ öderler
ya da hiç pay ödemezler. Genelde yat¨r¨mc¨lar ∆irket gelirlerinin 
artaca·¨n¨ bekledikleri zamanlarda hisse senetlerinin de·eri de 
yükselir. Senetlerinin de·eri büyük oranda yükselen ∆irketler çok
kez paylar¨ “bölerler”, örne·in yat¨r¨mc¨ya elindeki her senet kar∆¨-
l¨·¨ bir pay daha öderler. Bu yöntem ∆irketin sermayesini artt¨rmaz;
fakat, pay sahiplerinin senetlerini aç¨k piyasada satmalar¨n¨ kolay-
la∆t¨r¨r. Sözgelimi bire iki bölünmesi yap¨lm¨∆sa senedin de·eri 
ikiye bölünmü∆ olur ve yat¨r¨mc¨lara daha çekici gelir.

Borç Almak: ≈irketler bankalardan ya da di·er kredi kuru-
lu∆lar¨ndan borç alarak k¨sa süreli sermaye – genellikle mal almak
amac¨yla – sa·layabilirler.

Karlar¨ Kullanmak: Daha önce belirtildi·i gibi ∆irketler gelir-
lerini elde tutarak da faaliyetlerini finanse edebilirler. Bu amaçla
çe∆itli stratejilere ba∆vurulur. Elektrik, gaz ve benzeri ürünleri satan 
belirli anonim ∆irketler gelirlerinin ço·unu hisse senedi sahiplerine
kar pay¨ olarak da·¨t¨rlar. Di·er baz¨lar¨ ise, sözgelimi gelirlerinin
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yüzde 50’sini senet sahiplerine kar pay¨ olarak da·¨t¨r ve geri kala-
n¨n¨ da faaliyetlerini yürütmek ya da ∆irketi büyütmek için kullan¨r-
lar. Özellikle daha küçük baz¨ anonim ∆irketler de net gelirlerinin
büyük bir bölümünü ya da tümünü ara∆t¨rma ve yay¨lma amac¨yla
yeniden de·erlendirirler ve bu yoldan hisse senetlerinin de·erini
yükselterek pay sahiplerini ödüllendireceklerini umarlar.

Anonim ∆irket aç¨kça pek çok Amerikan i∆letmesinin ba∆ar¨l¨
bir biçimde büyümelerini sa·layan bir örgütlenme türü olmu∆tur.
Buna kar∆¨n Amerikal¨lar büyük anonim ∆irketleri zaman zaman
ku∆kuyla kar∆¨lam¨∆lar ve birle∆en ∆irketlerin kendileri de büyüklü-
·ün yarar¨ konusunda karars¨z kalm¨∆lard¨r.

XIX. Yüzy¨l’¨n sonlar¨nda pek çok Amerikal¨, anonim ∆irketle-
rin daha küçük ∆irketleri içlerine almak ya da rekabeti önlemek 
amac¨yla di·er ∆irketlerle birle∆mek ve yasal olmayan i∆birli·ine 
girmek için büyük miktarlarda sermaye toplayabileceklerinden kor-
kuyorlard¨. Ele∆tiricilere göre her iki durumda da i∆letme tekelleri
tüketicileri daha yüksek fiyatlar ödemeye zorlarlar ve istedikleri mal
seçimini yapma hakk¨ndan yoksun b¨rak¨rlar. Bahis konusu endi∆e-
ler tekelleri bölmeye ya da kurulmalar¨n¨ önlemeye yönelik iki yasa
ç¨kar¨lmas¨na yol açt¨: 1890 tarihli Sherman Antitröst Yasas¨ ile
1914 tarihli Clayton Antitröst Yasas¨. Hükümet XX. Yüzy¨l boyun-
ca tekelle∆meyi s¨n¨rlamak amac¨yla bu iki yasay¨ kulland¨. Hükü-
metin “tröst y¨k¨c¨lar¨” 1984’te American Telephone & Telegraph
(AT&T) ∆irketinin telefon hizmetlerini neredeyse tekeline almas¨n¨
engelledi. Adalet Bakanl¨·¨ da 1990’da birkaç y¨l içinde toplam 
varl¨·¨ 22,357 milyar dolara eri∆mi∆ bulunan Microsoft firmas¨n¨n
gittikçe geli∆mekte olan bilgisayar yaz¨l¨m piyasas¨ üzerindeki 
egemenli·ini azaltmaya çal¨∆t¨.

Hükümet antitröst yetkilileri genelde bir firma herhangi bir mal
ya da hizmet piyasas¨n¨n yüzde 30’unu ele geçirdi·i zaman tekel-
le∆me tehdidi olu∆tu·unu dü∆ünürler. Ancak bu çok basit bir ölçüt-
tür. Pek çok ∆ey piyasadaki di·er rakip ∆irketlerin büyüklü·üne 
ba·l¨d¨r. Bir ∆irket piyasan¨n yüzde 30’undan fazlas¨n¨ kontrol etse
bile rakipleri de a∆a·¨ yukar¨ e∆it piyasa pay¨na sahip bulunuyorlar-
sa o firman¨n tekel olma gücü bulunmad¨·¨ dü∆ünülür.

Antitröst yasalar rekabeti artt¨rm¨∆ olmakla birlikte ABD 
∆irketlerinin büyümelerini engellemedi. 1999’da her birinin varl¨·¨
300 milyar dolar¨ a∆an yedi dev ∆irket daha önceki y¨llar¨n en büyük
firmalar¨n¨n birer cüce gibi görülmelerine yol açt¨. Gerçekten de 
baz¨ ele∆tiriciler birkaç büyük anonim ∆irketin temel endüstriler 

50

A m e r i k a n  e k o n o m i s i n i n  a n a  h a t l a r ¨

TEKELLER,  B ¿RLE≈MELER VE  YEN¿DEN YAPILANMA



üzerindeki kontrolünün artmas¨ndan endi∆e duyup otomotiv endüst-
risi ve çelik üretimi endüstrisi gibi i∆letmelere birkaç büyük anonim
∆irketin egemenli·i alt¨ndaki “oligopol”ler gözüyle bak¨ld¨·¨n¨ ileri
sürmü∆lerdir. Buna kar∆¨l¨k, di·er baz¨ ele∆tiriciler ise pek ço·u 
yo·un bir küresel rekabetle kar∆¨ kar∆¨ya bulunan büyük anonim 
∆irketlerin gere·inden fazla güç kullanabilecek konumda olmad¨kla-
r¨n¨ söylemektedirler. Sözgelimi, tüketiciler yerli otomobil üreticile-
rinin mallar¨ndan ho∆lanm¨yorlarsa yabanc¨ ∆irketlerin araçlar¨n¨ 
alabilirler. Kald¨ ki, tüketiciler ve imalatç¨lar zaman zaman benzer
ba∆ka ürünlere yönelip olas¨ tekelle∆meleri bo∆a ç¨karabilirler; 
sözgelimi, çelik yerine kolayl¨kla alüminyum, cam, plastik ya da 
beton kullan¨labilir.

¿∆ dünyas¨ndaki liderlerin ∆irketlerin büyüklü·ü kar∆¨s¨ndaki
davran¨∆lar¨ de·i∆kenlik göstermektedir. 1960’lar¨n sonlar¨nda ve
1970’lerin ba∆lar¨nda pek çok iddial¨ ∆irket en az¨ndan s¨k¨ federal
antitröst uygulamalar ayn¨ alanda birle∆meleri engelledi·i için birbi-
riyle ili∆kisi olmayan endüstrileri elde ederek çe∆itlenmeye çal¨∆t¨lar.
Söz konusu liderlerin görü∆üne göre bir holding ve ona ba·l¨ olan ve
petrol arama ve sinema filmi yapma gibi farkl¨ alanlarda faaliyet
gösteren ikincil firmalardan olu∆an konglomeralar yap¨lar¨ gere·i
daha istikrarl¨ i∆letmelerdir. Kuramsal olarak bir ürüne kar∆¨ talep
zay¨flarsa di·er bir i∆letme dengeyi sa·lar.

Buna kar∆¨n, inceden inceye belirlenmi∆ ürünlerde yo·un-
la∆mak yerine çe∆itli alanlardaki çal¨∆malar¨ yönetmekten do·an zor-
luklar sözü edilen üstünlü·ü ortadan kald¨rabilir. 1960’lardaki ve
1970’lerdeki birle∆meleri gerçekle∆tiren pek çok i∆ dünyas¨ lideri gi-
derek ya çok geni∆ bir alana yay¨ld¨klar¨n¨ ya da yeni devrald¨klar¨
ikincil ∆irketleri yönetemediklerini anlad¨lar. Çok kez daha zay¨f
olan i∆letmelerini elden ç¨kard¨lar.

1980’lerde ve 1990’larda anonim ∆irketler kendilerini de·i∆en
ekonomik ko∆ullara uydurmak çabas¨na giri∆ince belirli endüstriler-
de yeni dostça birle∆me ve “dü∆manca” el koyma dalgalar¨ olu∆tu.
Sözgelimi, hepsi önemli de·i∆iklikler geçirmekte olan petrol, pera-
kende ve demiryolu endüstrilerinde birle∆meler daha yayg¨nla∆t¨.
Hükümet kontrollerinin azalt¨lmas¨ üzerine rekabetin h¨zlanmas¨ 
sonucu 1978 den ba∆layarak çok say¨da havayolu ∆irketi birle∆meye
çal¨∆t¨. Kontrollerin azalt¨lmas¨ ve teknolojik de·i∆iklikler yap¨lma-
s¨ telekomünikasyon endüstrisinde de bir dizi birle∆meye gidilmesi-
ne yol açt¨. Yerel telefon hizmeti sunan birkaç ∆irket hükümet bu 
piyasadaki rekabeti te∆vik etmeye ba∆lay¨nca birle∆me yolunu 
seçtiler; Do·u K¨y¨s¨’nda Bell Atlantic ∆irketi Nymex’i içine ald¨.
SBC Communications ∆irketi kendi ikincil Southwestern Bell firma-
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s¨n¨ Bat¨’daki Pacific Telesis ile ve Southern New England Group
Telecommunications firmas¨yla birle∆tirdi ve Ortabat¨’daki Ameri-
tech’i de buna eklemeye çal¨∆t¨. Bu s¨rada, ∆ehirleraras¨ telefon 
hizmeti veren MCI Communications ve WorldCom birle∆tiler 
ve AT&T de kablolu televizyon alan¨ndaki iki dev ∆irket olan 
Tele-Communications ve MediaOne Group’u alarak yerel telefon
hizmetleri alan¨na girmek için harekete geçti. ABD’deki konutlar¨n
yakla∆¨k yüzde 60’¨na kablolu televizyon hizmeti sa·layacak duru-
ma gelen bahis konusu devralmalar AT&T’nin kablolu televizyon
ve h¨zl¨ ¿nternet ba·lant¨s¨ piyasalar¨nda da önemli bir söz sahibi 
olmas¨na yol açabilecekti.

1990’larda Travelers Group ve Citicorp ∆irketleri birle∆erek
dünyadaki en büyük finansal hizmet firmas¨n¨ olu∆turduklar¨ gibi
Ford Motor Company de ¿sveçli AB Volvo ∆irketinin otomobil 
bölümünü sat¨n ald¨. 1980’lerde Japonlar¨n ABD ∆irketlerini ele 
geçirme furyas¨n¨n ard¨ndan 1990’larda Alman ve ¿ngiliz ∆irketleri
sahneye ç¨kt¨lar ve Chrysler Corporation Alman Daimler-Benz 
firmas¨yla birle∆irken Deutsche Bank AG de Bankers Trust’u 
devrald¨. Exxon Corporation ve Mobil Corporation da birle∆ip
1911’de endüstriye egemen oldu·u için Adalet Bakanl¨·¨ taraf¨ndan
da·¨t¨lm¨∆ bulunan John D. Rockefeller’e ait Standard Oil Com-
pany’nin yar¨s¨ndan büyük bir bölümünü yine bir araya getirerek 
i∆ dünyas¨n¨n en büyük kara güldürüsünü yaratt¨lar. 81,380 milyar
dolarl¨k birle∆me Federal Ticaret Komisyonu (FTK) taraf¨ndan
onaylanmakla birlikte antitröst yetkilileri aras¨nda endi∆e do·urdu.

Komisyon’un talebi üzerine Exxon ve Mobil Kuzeydo·u ve
Orta Atlantik bölgesi ile California ve Texas eyaletlerinde bulunan
2.143 benzin istasyonuyla yap¨lm¨∆ sözle∆meleri satmaya ya da iptal
etmeye ve California’daki büyük bir ar¨tma istasyonunu, petrol
bo∆altma tesislerini, bir boru hatt¨n¨ ve di·er varl¨klar¨n¨ b¨rakmaya
raz¨ oldular. Söz konusu geli∆me antitröst kurulu∆lar¨n yapt¨rd¨·¨ en
büyük elden ç¨karma i∆lemlerinden biridir. FTK Ba∆kan¨ Robert 
Pitofsky buna benzer “ulusal çapta” petrol endüstrisi birle∆melerinin
de “antitröst alarm zilleri” çald¨rabilece·i uyar¨s¨nda bulundu. 
Bunun üzerine FTK görevlileri hemen BP Amoco PLC’nin Atlantic
Richfield Company firmas¨n¨ alma önerisine kar∆¨ ç¨k¨lmas¨ tavsiye-
sinde bulundular.

Baz¨ ∆irketler i∆ dünyas¨ndaki güçlerini artt¨rmak için bir-
le∆mek yerine rakipleriyle ortak te∆ebbüslere giri∆meyi denediler.
Bu yoldaki düzenlemeler de ∆irketlerin i∆birli·i yapmaya karar 
verdikleri alanlarda rekabeti ortadan kald¨raca·¨ için piyasa düzeni
kar∆¨s¨nda tekellerin yaratt¨·¨n¨n ayn¨ bir tehdit olu∆turmaktad¨r. Bu-

52

A m e r i k a n  e k o n o m i s i n i n  a n a  h a t l a r ¨



na kar∆¨n, federal antitröst kurulu∆lar¨ baz¨ ortak giri∆imlerin yararl¨
olaca·¨na inand¨klar¨ için onlar¨ onaylad¨lar.

Pek çok Amerikan ∆irketi de ortak ara∆t¨rma ve geli∆tirme 
faaliyetine giri∆mi∆tir. ≈irketler ortak ara∆t¨rmalar¨ geleneksel olarak
temelde ticaret örgütleri arac¨l¨·¨yla yürütmekte ve ancak böylelikle
çevre ve sa·l¨k düzenlemelerine uymaktad¨rlar. Buna kar∆¨l¨k, 
yabanc¨ ∆irketlerin ürün geli∆tirme ve imalat konular¨nda i∆birli·i
yapt¨klar¨n¨ gören Amerikan ∆irketleri tüm ara∆t¨rmay¨ kendileri 
yürütecek kadar zamana ve paraya sahip olmad¨klar¨ kan¨s¨na vard¨-
lar. Baz¨ belli ba∆l¨ ara∆t¨rma konsorsiyumlar¨ aras¨nda Yar¨ ¿letken
Ara∆t¨rma Konsorsiyumu ve Yaz¨l¨m Üretkenlik (prodüktivite) 
Konsorsiyumu bulunmaktad¨r.

Büyük rakipler aras¨ndaki i∆birli·inin en çarp¨c¨ örne·i
1991’de olu∆tu ve dünyadaki en büyük bilgisayar ∆irketi olan 
International Business Machines (IBM) ile bireysel bilgisayarlar¨n
öncüsü Apple Computer çe∆itli bilgisayarlarda kullan¨labilecek bir
i∆letme sistemi yaz¨l¨m¨ yaratmak için biraraya geldiler. Benzeri bir
i∆letme sistemi yaz¨l¨m¨ haz¨rlamak için IBM ile Microsoft aras¨nda
i∆birli·i yap¨lmas¨ önerisi 1980’lerin ortalar¨nda sonuçsuz kalm¨∆ ve
Microsoft piyasaya egemen olan kendi yaz¨l¨m¨ Windows sistemini
geli∆tirmi∆ti. 1999’da IBM de piyasaya yeni girmi∆ olan güçlü Dell
Computer ∆irketiyle birlikte yeni bilgisayar teknolojileri geli∆tirmek
için anla∆t¨.

Bir dizi ∆irketin yeniden örgütlenmesine ve elden ç¨kar¨lmas¨-
na yol açan 1960’lardaki ve 1970’lerdeki birle∆me dalgas¨ gibi 
en yeni birle∆me dönemi de ∆irketlerin faaliyetlerini yeniden 
yap¨land¨rma çabalar¨na sahne oldu. Gerçekten de, küresel rekabetin 
giderek artmas¨ Amerikan ∆irketlerini daha yal¨n ve daha etkin 
olmak için büyük çaba harcamaya yöneltti. Pek çok ∆irket gelecek
vaad etmedi·ini dü∆ündü·ü mallar¨n üretimini durdurdu, ikincil 
firmalar ya da birimler olu∆turdu, birçok fabrikay¨, depoyu ve 
perakende sat¨∆ birimlerini birle∆tirdi ya da kapatt¨. Bahis konusu
küçülme dalgas¨na kap¨lan ve aralar¨nda Boeing, AT&T ve General
Motors da bulunan çok say¨da ∆irket birçok yöneticisini ve alt düzey
görevlisini i∆ten ç¨kard¨.

Pek çok imalat firmas¨nda personel say¨s¨n¨n azalt¨lmas¨na
kar∆¨n ekonomi 1990’lardaki yükseli∆ s¨ras¨nda i∆sizli·i dü∆ük 
düzeyde tutabilecek kadar esnekti. Gerçekten de, i∆verenler nitelikli
yüksek teknoloji i∆çileri bulmak için ko∆u∆turmak zorunda kald¨lar
ve imalat sektöründe artan üretkenlik (prodüktivite) yüzünden 
aç¨kta kalan i∆gücünü de hizmet sektörü kapt¨. Fortune dergisinin
listesindeki en büyük 500 ABD endüstri ∆irketindeki i∆çi say¨s¨
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1986’da 13,4 milyon iken 1994’te 11,6 milyona dü∆tü. Buna kar∆¨n
Fortune çözümleme yöntemini de·i∆tirip hizmet sektöründeki 
∆irketleri de hesaba katarak her sektörü kapsayan en büyük 500 
∆irketi listesine al¨nca 1994 y¨l¨nda bu say¨ 20,2 milyon oldu 
ve 1999’da da 22,3 milyona yükseldi.

Ekonominin uzun süreli canl¨l¨·¨ ve Amerikan i∆ dünyas¨ndaki
birle∆meler ve di·er birliktelikler sayesinde 1988–1996 y¨llar¨ 
aras¨nda ∆irketlerin ortalama boyu büyüdü ve çal¨∆t¨rd¨klar¨ görevli
say¨s¨ da 17.730’dan 18.654’de yükseldi. Sözü edilen durum, 
birle∆meleri ve yeniden yap¨lanmalar¨ izleyen i∆ten ç¨karmalara ve
küçük ∆irketlerin ve çal¨∆t¨rd¨klar¨ görevlilerin say¨s¨ndaki büyük 
art¨∆a kar∆¨n gerçekle∆ti. D
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Birle∆ik Devletler’deki sermaye piyasalar¨ kapitalizmin kan¨n¨
olu∆tururlar. ≈irketler fabrikalar¨n ve i∆ yerlerinin kurulmas¨, uçakla-
r¨n, trenlerin, gemilerin, telefon hatlar¨n¨n ve benzeri varl¨klar¨n 
üretilmesi, ara∆t¨rma ve geli∆tirme faaliyetleri yap¨lmas¨ ve pek çok
di·er ∆irket çal¨∆mas¨n¨n yürütülmesi için gerekli paray¨ toplayabil-
mek için bahis konusu piyasalara yönelirler. Paran¨n büyük bir kesi-
mi emeklilik fonlar¨, sigorta ∆irketleri, bankalar, vak¨flar, yüksek
okullar ve üniversiteler gibi temel kurulu∆lar taraf¨ndan sa·lan¨r. 
Bireyler de gittikçe artan biçimde bu sürece kat¨lmaya ba∆lam¨∆lar-
d¨r. Yukar¨da Bölüm III’te balirtildi·i gibi 1990’lar¨n ortalar¨nda
ABD’deki ailelerin yüzde 40’¨ndan fazlas¨n¨n elinde hisse senedi
bulunmaktayd¨.

¿leride ba∆ka bir amaçla kullanmak için paraya gereksinimleri
oldu·unda ellerindeki hisse senetlerini satabileceklerini bilmeseler-
di pek az yat¨r¨mc¨ bir ∆irkette pay sahibi olmak isterlerdi. Menkul
k¨ymetler borsalar¨ ve di·er sermaye piyasalar¨ yat¨r¨mc¨lar¨n sürek-
li biçimde hisse senedi al¨p satmalar¨n¨ kolayla∆t¨r¨r.

Borsalar Amerikan ekonomisinde çe∆itli ba∆ka roller de oynar-
lar. Yat¨r¨mc¨lar için bir gelir kayna·¨ olu∆tururlar. Hisse senetlerinin
ve di·er parasal varl¨klar¨n de·eri art¨nca yat¨r¨mc¨lar daha zengin
olurlar; çok kez bu ek gelirlerini harcarlar ve böylelikle sat¨∆lar ve
ekonomik büyüme te∆vik edilmi∆ olur. Ayr¨ca, yat¨r¨mc¨lar ∆irketle-
rin gelecekte ne kadar kar elde edece·ine ili∆kin beklentilerine daya-
narak her gün hisse senedi al¨p satt¨klar¨ için hisse senedi fiyatlar¨ da
∆irket yöneticileri aç¨s¨ndan yat¨r¨mc¨lar¨n firmalar¨n¨ nas¨l de·erlen-
di·i konusunda her an ba∆vurulabilecek bir bilgi kayna·¨ olu∆turur.

Hisse senedi de·erleri yat¨r¨mc¨lar¨n hükümet politikalar¨na
yönelik tepkilerini de yans¨t¨r. E·er yat¨r¨mc¨lar hükümetin benim-
sedi·i politikalar¨n ekonomiye zarar verece·ine ve ∆irket karlar¨n¨
olumsuz yönde etkileyece·ine inan¨rlarsa borsa geriler; buna kar∆¨-
l¨k, an¨lan politikan¨n ekonomiye yard¨mc¨ olaca·¨na inan¨rlarsa
borsa yükselir. Ele∆tiriciler zaman zaman Amerikan yat¨r¨mc¨lar¨n¨n
k¨sa vadeli kar amac¨na çok yo·un bir biçimde odakland¨klar¨n¨ 
ileri sürerler; onlara göre, gerek ∆irketler gerekse politika yap¨c¨lar¨
uzun vadede yararl¨ olabilecek belirli ad¨mlar¨ atmaya çekinirler;
çünkü, bu ad¨mlar¨n hisse senedi fiyatlar¨n¨ dü∆ürebilecek k¨sa vade-
li düzenlemeler yap¨lmas¨n¨ gerektirebilece·ini dü∆ünürler. Borsalar
milyonlarca yat¨r¨mc¨n¨n milyonlarca karar¨n¨ yans¨tt¨·¨ için bu 
varsay¨m¨n do·rulu·unu sa·l¨kl¨ olarak belirleyebilecek bir yöntem
de bulunmamaktad¨r.

Amerikal¨lar yine de çok say¨da al¨c¨ ve sat¨c¨n¨n her gün mil-
yonlarca i∆lem yapmalar¨n¨ sa·layan menkul k¨ymetler borsalar¨n¨n
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ve di·er sermaye piyasalar¨n¨n etkinli·inden gurur duyarlar. 
Söz konusu piyasalar ba∆ar¨lar¨n¨ k¨smen bilgisayar kullan¨m¨na
borçludurlar; fakat ayn¨ zamanda gelenek ve güvene, yani komis-
yoncular¨n birbirlerine kar∆¨ besledikleri güvene ve mü∆terilerinin
sat¨lan hisse senetlerini hemen getirecekleri ve ald¨klar¨n¨n paras¨n¨
da ödeyecekleri konusunda duyduklar¨ güvene de borçludurlar. 
Bahis konusu güven zaman zaman kötüye kullan¨l¨r; ancak, federal
hükümet geçti·imiz yar¨m yüzy¨l boyunca dürüst ve e∆it i∆lem 
yap¨lmas¨n¨ sa·lamak konusunda önemi gittikçe artan bir rol oyna-
m¨∆t¨r. Bunun sonucu olarak ta borsalar ekonominin sürekli büyü-
mesine yol açan bir yat¨r¨m fonu kayna·¨ ve çok say¨da Amerikal¨-
ya ülke zenginli·ini payla∆mas¨n¨ sa·layan bir araç olarak geli∆mi∆-
lerdir.

Borsalar¨n etkin bir biçimde i∆leyebilmesi için serbest bilgi
ak¨∆¨na gereksinim vard¨r. Bu olmazsa yat¨r¨mc¨lar geli∆meleri 
izleyemeyecekleri gibi hisse senetlerinin gerçek de·erini de sa·l¨kl¨
olarak anlayamazlar. Çok say¨da bilgi kayna·¨ sayesinde borsadaki
olas¨ geli∆melerin günü gününe, saati saatine ve hatta dakikas¨ daki-
kas¨na yat¨r¨mc¨lar taraf¨ndan izlenmesine olanak yarat¨l¨r. ≈irketler
ne durumda olduklar¨n¨ hisse senedi sahiplerine duyurmak için yasa
gere·i üç ayda bir gelir raporu, her y¨l daha kapsaml¨ bir rapor ve 
vekalet bildirimleri yay¨nlamakla yükümlüdürler. Yat¨r¨mc¨lar 
ayr¨ca bir önceki borsa seans¨nda hangi hisse senetlerinin el de·i∆tir-
di·ini ö·renmek amac¨yla günlük gazetelerin borsa sayfalar¨n¨ 
izleyebilirler. Borsalardaki i∆lemleri genel olarak de·erlendiren
çe∆itli endeksleri de inceleyebilirler. Bu endekslerin en tan¨nm¨∆¨ 
30 önemli hisse senedinin izlendi·i Dow Jones Endüstri Ortalama-
s¨’d¨r (Dow Jones Industrial Average – DJIA). Yat¨r¨mc¨lar ayr¨ca
belirli senetlerle ilgili geli∆meleri çözümleyen dergi ve bültenlere 
de abone olabilirler. Baz¨ kablolu televizyon programlar¨nda hisse
senedi fiyatlar¨ndaki geli∆meler konusunda kesintisiz yay¨n yap¨l-
maktad¨r. Günümüzde yat¨r¨mc¨lar ¿nternet arac¨l¨·¨yla da belirli
hisse senetleri konusunda istedikleri an bilgi edinebilmekte ve hatta
senet al¨m-sat¨m¨ bile yapabilmektedirler.

Sürümde binlerce hisse senedi bulunmas¨na kar∆¨n bunlar 
aras¨nda en büyük, en iyi tan¨nm¨∆ ve en çok al¨m-sat¨m gören 
∆irketlerin hisse senetleri genelde New York Menkul K¨ymetler 
Borsas¨’na (New York Stock Exchange – NYSE) kay¨tl¨d¨r. 
Borsa’n¨n geçmi∆i bir gurup arac¨n¨n New York kentinde Wall 
Street’teki (Wall Soka·¨) bir ç¨nar a·ac¨n¨n alt¨nda toplan¨p hisse 
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senetlerinin nas¨l al¨n¨p sat¨laca·¨na ili∆kin belirli kurallar saptad¨k-
lar¨ 1792 y¨l¨na kadar uzan¨r. 1990’lar¨n sonlar¨na gelindi·inde 
NYSE’de 3.600 de·i∆ik hisse senedi kay¨tl¨yd¨. NYSE’de 1.366 üye
ya da arac¨ ∆irket taraf¨ndan büyük paralar ödenerek sat¨n al¨nan ve
bireyler ad¨na hisse senedi al¨p satmak için kullan¨lan “yer” vard¨r.
Borsa ile arac¨ ∆irketler aras¨nda ileti∆im elektronik olarak yap¨l¨r.
Fiyatlar¨ bildirebilmek ve sipari∆leri alabilmek için 200 mil 
(yakla∆¨k 320 kilometre) fiber-optik kablo dö∆enmesi ve 8.000 tele-
fon ba·lant¨s¨ kurulmas¨ gerekmi∆tir.

Hisse senetleri nas¨l al¨n¨p sat¨l¨r? Sözgelimi California’da bir
ö·retmen deniza∆¨r¨ geziye ç¨kmak istesin. Gezi giderlerini kar∆¨la-
mak için elindeki 100 adet General Motors hisse senedini satmaya
karar verir. Mü∆terisi oldu·u arac¨y¨ arar ve senetlerini en k¨sa süre-
de en iyi fiyattan satmas¨n¨ ister. Ayn¨ gün Florida’daki bir mühen-
dis, biriktirdi·i paray¨ 100 adet General Motors hisse senedi almak
için kullanmay¨ dü∆ünür ve kendi arac¨s¨n¨ aray¨p piyasadaki fiyat-
tan 100 senet “sat¨n alma”s¨ için emir verir. Her iki arac¨ bu emirle-
ri NYSE’deki temsilcilerine ileterek gerekli pazarl¨·a ba∆lamalar¨n¨
isterler. Tüm bunlar bir dakikadan daha k¨sa bir zaman içinde 
gerçekle∆ir. Sonuçta ö·retmen paras¨n¨ mühendis de hisse senetleri-
ni al¨r ve arac¨lar¨na gereken komisyonu öderler. Söz konusu i∆lem
borsadaki di·er i∆lemler gibi aç¨kça yap¨l¨r ve sonuçlar ülkedeki her
bir borsa kurulu∆una elektronik ortamda duyurulur.

Bu süreçte ya∆amsal bir rol oynayan borsa “uzmanlar¨” al¨m 
ve sat¨m emirlerini ustaca uyu∆turup piyasan¨n düzenli bir biçimde
i∆lemesini sa·larlar. Yeterli al¨c¨ ya da sat¨c¨ bulunmad¨·¨ durumlar-
da gerekirse uzmanlar kendileri de hisse senedi al¨r ya da satarlar.

Enerji endüstrisine ili∆kin çok say¨da hisse senedinin kay¨l¨ 
bulundu·u ve daha küçük bir kurulu∆ olan Amerikan Menkul 
K¨ymetler Borsas¨ da Wall Soka·¨ bölgesindedir ve a∆a·¨ yukar¨
NYSE gibi çal¨∆¨r. Di·er baz¨ büyük ABD kentlerinde de daha 
küçük bölgesel menkul k¨ymetler borsalar¨ vard¨r.

En yo·un hisse senedi al¨∆veri∆i Hisse Senedi Al¨m-Sat¨mc¨la-
r¨ Otomatikle∆tirilmi∆ Fiyat Ulusal Derne·i (National Association of
Securities Dealers Automated Quotation – NASDAQ) sistemi çerçe-
vesinde yap¨l¨r. Tezgah üstü borsas¨ denilen ve yakla∆¨k 5.240 
de·i∆ik hisse senedinin al¨m-sat¨m¨n¨ düzenleyen bu kurulu∆ belirli
bir mekanda faaliyet göstermez; hisse senedi ve bono al¨m-sat¨mc¨-
lar¨n¨n olu∆turduklar¨ bir elektronik ileti∆im a·¨d¨r. Tezgah üstü
i∆lemleri denetleyen Hisse Senedi Arac¨lar¨ Ulusal Derne·i yasa d¨∆¨
çal¨∆t¨·¨ ya da borçlar¨n¨ ödeyemez duruma geldi·i anla∆¨lan ∆irket-
leri ya da arac¨lar¨ sistemden uzakla∆t¨rma yetkisine sahiptir. Bahis
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konusu piyasada i∆lem gören hisse senetlerinin ço·u daha küçük ve
daha istikrars¨z ∆irketlere ait oldu·u için NASDAQ di·er iki büyük
borsadan daha riskli bir piyasa olarak bilinir. Buna kar∆¨l¨k yat¨r¨m-
c¨lara pek çok f¨rsat sunar. 1990’larda h¨zla büyüyen ileri teknoloji
hisse senetlerinin ço·unlu·u NASDAQ’ta i∆lem görmü∆tür.

Menkul k¨ymetler borsalar¨nda e∆i görülmemi∆ bir yükselmeye
hisse senedi sahibi olmaktaki kolayl¨k da eklenince bireyler
1990’larda borsalarda büyük ölçüde i∆lem yapmaya ba∆lad¨lar. New
York Borsas¨’nda ya da di·er ad¨yla “Büyük Tabela”da 1980’de bir
y¨lda 11,4 milyar hisse el de·i∆tirmi∆ken bu say¨ 1998’de 169 milyar
oldu. 1989–1995 y¨llar¨ aras¨nda ABD’de do·rudan do·ruya ya da
emeklilik fonlar¨ gibi arac¨lar kullanarak hisse senedi sahibi olmu∆
bulunan ailelerin oran¨ toplam¨n yüzde 31’inden yüzde 41’ine 
yükseldi.

Bireylerin paras¨n¨ al¨p onlar ad¨na çe∆itli hisse senedi portföy-
lerine yat¨r¨m yapan kar∆¨l¨kl¨ fonlar sayesinde halk¨n borsa faaliyet-
lerine kat¨lmas¨ çok kolayla∆t¨. Kar∆¨l¨kl¨ fonlar kendilerini bu i∆ için
yeterli bulmayan ya da binlerce hisse senedi aras¨nda seçim yapma-
ya zaman¨ olmayan küçük yat¨r¨mc¨lar¨n paralar¨n¨ profesyoneller
arac¨l¨·¨yla de·erlendirmelerine olanak yarat¨rlar. Sözü edilen 
kurulu∆lar¨n elinde çe∆itli hisse senedi guruplar¨ bulundu·u için 
yat¨r¨mc¨lar¨ bireysel hisselerin de·erinde görülebilecek ani de·i∆ik-
liklere kar∆¨ belirli bir ölçüde korumu∆ olurlar.

Her biri de·i∆ik türde yat¨r¨mc¨lar¨n gereksinimlerini ve önce-
liklerini kar∆¨layacak biçimde düzenlenmi∆ düzinelerce kar∆¨l¨kl¨ fon
vard¨r. Baz¨ fonlar k¨sa sürede gelir sa·lamaya yönelikken baz¨lar¨
da uzun vadede sermaye de·eri yükseli∆i yaratmaya çal¨∆¨rlar. Baz¨-
lar¨ ihtiyatl¨ bir biçimde yat¨r¨m yaparlar; buna kar∆¨n, baz¨lar¨ da 
daha büyük kazanç elde etmek umuduyla daha büyük risklere at¨l¨r-
lar. Baz¨lar¨n¨n sadece belirli endüstrilere ya da yabanc¨ ∆irketlere 
ait hisse senetleriyle ilgilenmelerine kar∆¨l¨k baz¨lar¨ da de·i∆ken 
piyasa stratejileri uygularlar. Bahis konusu fonlar¨n say¨s¨ 1980’de
524 iken 1998 sonunda 7.300’e f¨rlad¨.

Sa·l¨kl¨ kazanç elde etmenin ve geni∆ bir seçenek alan¨na sahip
olman¨n çekicili·i nedeniyle Amerikal¨lar 1980’lerde ve 1990’larda
kar∆¨l¨kl¨ fonlara büyük ölçüde yat¨r¨m yapt¨lar. 1990’lar¨n sonlar¨n-
da yat¨r¨mc¨lar¨n kar∆¨l¨kl¨ fonlarda 5,4 trilyon dolarlar¨ vard¨; bu
fonlarda paras¨ olan aile oran¨ da 1979’da yüzde 6’dan 1997’de 
yüzde 37’ye ç¨kt¨.
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Hisse senedi fiyatlar¨ çe∆itli ögelerin hiçbir uzman taraf¨ndan
sa·l¨kl¨ olarak anla∆¨lamayacak ya da önceden kestirilemeyecek bir
biçimde birle∆mesi sonucunda belirlenir. Ekonomistlere göre fiyat-
lar genelde ∆irketlerin gelecekteki para kazanma kapasitelerini 
yans¨t¨r. Yat¨r¨mc¨lar gelecekte önemli kar edinece·ini bekledikleri
∆irketlerin hisse senetlerine yönelirler; çok ki∆i bu gibi ∆irketlerin
hisse senetlerini almak istedikleri için de söz konusu senetlerin 
fiyat¨ yükselir. Buna kar∆¨n, yat¨r¨mc¨lar gelece·i pek parlak olma-
yan ∆irketlerin hisse senetlerini almaktan kaç¨n¨rlar; az say¨da birey
böyle senetleri almak isteyece·i ve çok say¨da birey de onlar¨ elden
ç¨karmaya çal¨∆aca·¨ için fiyatlar dü∆er.

Yat¨r¨mc¨lar hisse senedi almaya ya da satmaya karar verirler-
ken i∆ çevrelerinin genel durumunu ve gelece·ini, yat¨r¨m yapmay¨
dü∆ündükleri ∆irketin parasal konumunu ve geli∆me olas¨l¨klar¨n¨ 
incelerler ve hisse senedi getirilerinin geleneksel düzeyin alt¨nda m¨
üstünde mi oldu·una bakarlar. Faiz oranlar¨ndaki e·ilimler de hisse
senedi fiyatlar¨n¨ önemli ölçüde etkiler. Faiz oranlar¨n¨n yükselmesi
genelde hisse senedi fiyatlar¨n¨ dü∆ürür; çünkü, bu k¨smen ekonomik
faaliyetlerdeki genel yava∆laman¨n ve ∆irket karlar¨ndaki azalman¨n
habercisidir, k¨smen de yat¨r¨mc¨lar¨n borsay¨ b¨rak¨p yüksek faiz
getiren ba∆ka alanlara yönelmelerini te∆vik eder. Bunun aksine, faiz
oranlar¨n¨n dü∆mesi hem daha kolay borç al¨nabilece·i ve daha h¨zl¨
büyüme sa·lanabilece·i anlam¨na geldi·i hem de faiz getiren yeni
alanlar¨n yat¨r¨mc¨lar aç¨s¨ndan çekicili·ini yitirmesi sonucunu do-
·urdu·u için çok kez hisse senedi fiyatlar¨n¨n yükselmesine yol açar.

Buna kar∆¨l¨k, belirli ba∆ka ögeler durumu karma∆¨kla∆t¨r¨r. ¿lk
olarak, yat¨r¨mc¨lar genellikle o andaki getirileri göz önünde tutmak
yerine belirsiz bir gelece·e yönelik beklentilerine uyarak hisse sene-
di al¨rlar. Bahis konusu beklentiler de çok kez mant¨kl¨ ve do·ru 
olmayan çe∆itli faktörlerin etkisinde kal¨r. Bu nedenle fiyatlar ve 
getiriler aras¨ndaki k¨sa vadeli ba· çok zay¨f olabilir.

¿vme de hisse senedi fiyatlar¨n¨ etkileyebilir. Fiyatlar¨n yüksel-
mesi do·al olarak daha çok say¨da al¨c¨y¨ piyasaya çeker ve bunun
üzerine fiyatlar daha da yükselir. Onlar¨ ileride daha da yüksek 
bir fiyatla satma beklentisi içinde hisse senedi alan spekülatörler de
bu yükselme bask¨s¨n¨ artt¨r¨rlar. Uzmanlar hisse senedi fiyatlar¨n¨n
sürekli yükseli∆ini “ay¨” piyasas¨ olarak tan¨mlarlar. Spekülasyon
hummas¨ daha fazla sürdürülemeyince fiyatlar dü∆meye ba∆lar. 
Fiyatlar¨n dü∆mesinden endi∆elenen yat¨r¨mc¨lar¨n say¨s¨ ço·al¨nca
ellerindeki hisse senetlerini satmaya çal¨∆¨rlar ve bu da dü∆ü∆ e·ili-
mini h¨zland¨r¨r. Bu duruma ise “bo·a” piyasas¨ denir.
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Ellerindeki hisse senetlerini uzun süre tutmaya raz¨ olan 
yat¨r¨mc¨lar ba∆ka finansal yat¨r¨mlar yapmak yerine menkul 
k¨ymetler borsas¨na yönelince XX. Yüzy¨l’¨n büyük bir bölümünde
daha yüksek gelir sa·lad¨lar.

Hisse senedi fiyatlar¨ k¨sa vadede çok oynak olabilir ve bu 
nedenle de borsadaki dü∆ü∆ s¨ras¨nda ellerindeki senetleri satan 
yat¨r¨mc¨lar kolayca zarara u·rayabilirler. Sözgelimi, Amerika’daki
en büyük kar∆¨l¨kl¨ fon kurulu∆lar¨ndan birinin ünlü bir eski ba∆kan¨
olan Peter Lynch, 1998’de, ABD hisse senetlerinin geçmi∆ 72 y¨l¨n
20’sinde de·er yitirdi·ini söyledi. Lynch’e göre, borsan¨n 1929’da-
ki çökü∆ünde de·er yitiren hisse senetlerinin eski de·erine yüksel-
mesi için yat¨r¨mc¨lar¨n 15 y¨l beklemeleri gerekti. Buna kar∆¨l¨k, 
ellerindeki senetleri 20 y¨l ya da daha uzun süreyle bekleten bireyle-
rin hiç kayb¨ olmad¨. Federal hükümetin Genel Muhasebe Dairesi 
taraf¨ndan Kongre’ye sunulmak amac¨yla haz¨rlanan bir incelemede,
1926’dan beri ya∆anan en kötü 20 y¨ll¨k dönemde hisse senedi 
fiyatlar¨n¨n yüzde 3 artt¨·¨ belirtildi. En iyi 20 y¨l içindeyse fiyatlar
yüzde 17 yükseldi. Bunun aksine, hisse senedi yerine en yayg¨n 
yat¨r¨m arac¨ olan 20 y¨l vadeli tahvillerin getirisi yüzde 1’le yüzde
10 aras¨nda de·i∆ti.

An¨lan incelemelere dayanan ekonomistler çe∆itli hisse senet-
lerini içeren bir portföy olu∆turup uzun süre ellerinde tutan küçük
yat¨r¨mc¨lar¨n en yüksek getiriyi sa·lad¨klar¨ sonucuna varm¨∆lard¨r.
Buna kar∆¨n, baz¨ yat¨r¨mc¨lar k¨sa vadede daha yüksek gelir sa·la-
yacaklar¨n¨ umarak belirli riskleri göze al¨rlar. Bu amaçla da çe∆itli
stratejiler geli∆tirirler.

Teminat Kar∆¨l¨·¨ Hisse Senedi Al¨m¨: Amerikal¨lar krediyle
pek çok ∆ey al¨rlar ve hisse senetleri de bunun d¨∆¨nda kalmaz. 
Belirli yat¨r¨mc¨lar yüzde 50 pe∆in ödeyip kalan¨ için de arac¨lar¨na
borçlanarak “teminat kar∆¨l¨·¨” hisse senedi sat¨n alabilirler. 
Teminat kar∆¨l¨·¨ al¨nan hisse senetleri de·er kazan¨rsa bu yat¨r¨mc¨-
lar onlar¨ sat¨p arac¨lar¨na olan borçlar¨n¨, faizleri ve komisyonu 
ödeyebilir ve yine de kar sa·layabilirler. E·er senetler de·er yitirir-
se arac¨ bir “teminat ça·r¨s¨” yapar ve yat¨r¨mc¨y¨ hesab¨na ek para
ödemeye zorlar ve böylelikle alaca·¨ olan para hisse senetleri 
de·erinin yar¨s¨ndan az bir miktarda kal¨r. Yat¨r¨mc¨ nakit ödeye-
mezse arac¨ senetlerin bir k¨sm¨n¨ zarar¨na sat¨p borcu kar∆¨lar.

Teminat kar∆¨l¨·¨ hisse senedi al¨m¨ bir tür finansal kald¨raçt¨r.
Yüksek risk ta∆¨yan i∆lemlere giri∆erek kumar oynamak isteyen spe-
külatörlere daha çok hisse senedi alma f¨rsat¨ yarat¨r. E·ar yat¨r¨ma
ili∆kin kararlar¨ do·ruysa spekülatörler daha büyük bir kar elde 
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edebilirler; fakat, piyasay¨ yanl¨∆ de·erlendirirlerse daha büyük 
zarara u·rayabilirler.

ABD’nin merkez bankas¨ olan Federal Rezerv Kurulu (çok kez
“the Fed” ad¨yla tan¨n¨r) yat¨r¨mc¨lar¨n sat¨n al¨nacak hisse senedi
için ödemeleri gereken para miktar¨n¨ belirleyen en dü∆ük teminat
oranlar¨n¨ saptar. Kurul bu oranlar¨ de·i∆tirebilir. E·er piyasan¨n
canlanmas¨n¨ amaçl¨yorsa dü∆ük oranlar belirler. Spekülatif al¨mlar¨
s¨n¨rlamak istedi·inde de oranlar¨ yüksek tutar. Federal Rezerv 
Kurulu zaman zaman yüzde 100 ödeme yap¨lmas¨n¨ talep eder; 
fakat, XX. Yüzy¨l’¨n son yirmi y¨l¨ süresince oran¨ daha çok yüzde
50’de tutmu∆tur.

Aç¨·a Sat¨∆ Yapmak: Bir ba∆ka spekülatör gurubu da “aç¨·a
sat¨∆ yapanlar” diye bilinir. Belirli bir hisse senedinin de·er yitirece-
·ini dü∆ünürlerse arac¨lar¨ndan ödünç ald¨klar¨ hisse senetlerini sat¨p
onlar¨n yerine ba∆ka senetleri ileride aç¨k piyasada daha dü∆ük 
fiyatla alarak kar etmeyi umarlar. Söz konusu yöntem ay¨ piyasas¨
olu∆tu·unda kar etme f¨rsat¨ verirse de hisse senedi al¨m-sat¨m¨nda-
ki en riskli yoldur. E·er aç¨·a sat¨∆ yapan yat¨r¨mc¨ yanl¨∆ tahminde
bulunmu∆sa satt¨·¨ hisse senetleri birden de·er kazan¨p onun büyük
zarar görmesine yol açabilir.

Opsiyon (Seçmeli Vadeli ¿∆lem): Pek fazla olmayan bir mik-
tar nakit paraya finansal kald¨raç uygulaman¨n bir ba∆ka yolu da be-
lirli bir hisse senedini ileride ∆imdiki fiyat¨na yak¨n bir fiyatla almak
için “al¨m” opsiyonu sözle∆mesi yapmakt¨r. Piyasadaki fiyat yükse-
lirse al¨c¨ opsiyon hakk¨n¨ kullan¨p hisse senetlerini bu daha yüksek 
fiyattan satarak kar edebilir ya da hisse senedinin fiyat¨ yükseldi·i
için kendi de·eri de artm¨∆ olan opsiyon hakk¨n¨ satabilir. “Sat¨m”
opsiyonu sözle∆mesi yapmak ise bunun tersine i∆ler ve belirli bir 
hisse senedini ileride ∆imdiki fiyat¨na yak¨n bir fiyatla satma taahhü-
dü olu∆turur. Aç¨·a sat¨∆ gibi sat¨∆ opsiyonu da yat¨r¨mc¨lar¨n 
piyasan¨n dü∆mesinden yararlanmalar¨n¨ sa·lar. Buna kar∆¨l¨k, 
fiyatlarda bekledikleri geli∆meler olmazsa yat¨r¨mc¨lar büyük zarara 
u·rayabilirler.

Alivre mal sözle∆meleri belirli mallar¨n belirlenmi∆ bir tarihte
belli bir fiyattan sat¨lmas¨na ya da al¨nmas¨na ili∆kin anla∆malard¨r.
Alivre sözle∆meleri geleneksel olarak bu·day, canl¨ hayvan, bak¨r 
ve alt¨n gibi mallar için yap¨l¨rd¨; fakat, geçti·imiz y¨llarda döviz 
ya da ba∆ka mali varl¨klara da ili∆kin çok say¨da alivre sözle∆mesi
yap¨lmaya ba∆lanm¨∆t¨r. Birle∆ik Devletler’de bahis konusu i∆lemle-
rin yap¨ld¨·¨ yakla∆¨k bir düzine mal borsas¨ vard¨r. Bunlar¨n en 
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ünlülerinden baz¨lar¨ Chicago Ticaret Odas¨, Chicago Ticaret Borsa-
s¨ ve New York’taki birkaç borsad¨r. Chicago Amerika’daki tar¨ma
ba·l¨ endüstrilerin tarihsel merkezidir. Alivre sözle∆melerinin
toplam say¨s¨ 1991’de 261 milyondan 1997’de 417 milyona yüksel-
mi∆tir.

Mal al¨m-sat¨m¨ yapanlar iki genel gurupta toplan¨r: güvence-
ciler ve spekülatörler. Güvenceciler belirli bir mal¨ teslim almay¨ 
garantiye ba·lamak ya da sözü edilen mallar¨ garanti edilmi∆ 
bir fiyattan satabilmek için anla∆ma yapan ∆irketler, çiftçiler ya da 
bireylerdir. Kendilerini beklenmeyen fiyat dalgalanmalar¨na kar∆¨
korumak amac¨yla alivre sözle∆melerini kullan¨rlar. Risk alt¨na 
girmeyi göze alan binlerce ki∆i de alivre mal sat¨∆lar¨nda spekülas-
yon yaparlar. Küçük teminatlar kar∆¨l¨·¨ büyük kar elde etme 
olas¨l¨·¨ onlar için çekici olur (alivre sözle∆meleri de pek çok hisse
senedi gibi sözle∆me tutar¨n¨n yüzde 10’u 20’si kadar dü∆ük temina-
ta ba·l¨ olarak yap¨l¨r).

Alivre mal al¨m-sat¨m¨ yapmak risk göze almaktan çekinen
ki∆ilere göre bir faaliyet de·ildir. Hava ko∆ullar¨ gibi gözle görüle-
meyen güçler arz ve talebi etkileyip mal fiyatlar¨nda ani ini∆- ç¨k¨∆la-
ra yol açabilir ve büyük kar ya da zarar yaratabilir. Piyasada görüle-
bilecek tepkileri iyi bilen profesyonellerin borsa oyunlar¨nda çok
kez para kazanmas¨ olas¨l¨·¨ fazlad¨r; bahis konusu borsaya giren
küçük al¨c¨lar¨n neredeyse yüzde 90’¨n¨n bu oynak piyasada zarara
u·rad¨·¨ tahmin edilmektedir.

Alivre mal al¨m-sat¨mlar¨ bir “türev” – varl¨klara ba·l¨ finansal
spekülasyon yap¨lmas¨nda kullan¨lan karma∆¨k yöntemler – biçimi-
dir. Türevler 1990’larda ipotekler ve faiz oranlar¨n¨ da içeren çok 
say¨da varl¨·¨ kapsayacak biçimde büyüdü. Mali durumu bozuk
olan, yüksek kald¨raç uygulayan ve belirli durumlarda da düzenle-
melerin etkisinden kurtulmak amac¨yla Birle∆ik Devletler d¨∆¨nda
tescil yapt¨ran türev al¨c¨s¨ fonlara para yat¨rm¨∆ bulunan baz¨ banka-
lar¨n, arac¨ ∆irketlerin ve bireylerin büyük zararlara u·ramalar¨ 
sonucunda düzenleyici kurulu∆lar¨n ve Kongre’nin dikkati bu gittik-
çe yayg¨nla∆an ticaret türüne çekildi.

1934’te kurulmu∆ olan Menkul K¨ymetler ve Borsalar Komis-
yonu (Securities and Exchange Commission – SEC) Birle∆ik Devlet-
ler’deki borsalar¨n en ba∆ta gelen düzenleyicisidir. 1929’dan önce
borsalar¨ eyaletler düzenlemekteydiler; fakat, 1929 y¨l¨nda borsada-
ki çökü∆ün Büyük Bunal¨m’¨ ba∆latmas¨ bu yöntemin yetersiz 
oldu·unu kan¨tlad¨. 1933 tarihli Menkul K¨ymetler Yasas¨ ve 1934
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tarihli Menkul K¨ymetler Borsas¨ Yasas¨ küçük yat¨r¨mc¨lar¨ sahte-
cilikten koruma ve ∆irketlerin mali raporlar¨n¨ kolayl¨kla anlamalar¨-
n¨ sa·lama konular¨nda federal hükümete birbiri ard¨ndan önemli
roller kazand¨rd¨.

Komisyon bu amaçlara eri∆mek için bir düzenlemeler a·¨ 
uygular. Halka hisse senedi, bono ve ba∆ka senetler sunan ∆irketler
SEC’e ayr¨nt¨l¨ bir mali kay¨t belgesi vermek zorundad¨r ve bu 
bilgiler halka aç¨klan¨r. SEC bu belgelerin tam ve do·ru olup olma-
d¨·¨na karar verir ve böylelikle yat¨r¨mc¨lar¨n piyasadaki menkul
k¨ymetler konusunda sa·lam ve gerçekçi kararlar almalar¨ güvence
alt¨na konulmu∆ olur. SEC hisse senetleri ç¨kar¨ld¨ktan sonra da 
borsadaki i∆lemleri denetler ve fiyatlarla oynanmas¨n¨ engelleyen
yönetmeliklerin uygulanmas¨n¨ sa·lar; bu nedenle, arac¨lar, tezgah
üstü piyasada i∆lem yapanlar ve borsalar¨n kendileri SEC’ye kay¨t
yapt¨rmak zorundad¨rlar. Komisyon bunlara ek olarak ∆irketlerin
hisse senetleri kendi elemanlar¨ taraf¨ndan al¨n¨p sat¨ld¨·¨nda bunun
da kamuya bildirilmesi zorunlulu·u getirir; Komisyon’un görü∆üne
göre, bahis konusu “içerdekiler” kendi ∆irketleri hakk¨nda özel bilgi
sahibidirler ve onlar¨n yapt¨klar¨ hisse senedi al¨mlar¨ ya da sat¨mla-
r¨ di·er yat¨r¨mc¨lar¨n ∆irketin gelece·ine ili∆kin güvenleri konusun-
daki dü∆üncelerini etkileyebilir.

Kurulu∆ ayr¨ca içerdekilerin henüz yay¨nlanmam¨∆ bilgilere 
dayanarak al¨m-sat¨m yapmalar¨n¨ da engellemeye çal¨∆¨r. SEC
1980’lerde sadece ∆irket üst düzey yetkililerini ve ba∆kanlar¨n¨ de·il
∆irketlere ili∆kin aç¨klanmam¨∆ bilgilere eri∆ebilecek s¨radan görev-
lilerin hatta ∆irket d¨∆¨ndaki avukatlar benzeri ki∆ilerin yapt¨·¨
al¨∆veri∆leri bile izlemeye ba∆lad¨.

SEC’de Ba∆kan taraf¨ndan atanan be∆ komiser görev yapar. En
fazla üç komiser ayn¨ siyasi partinin üyesi olabilir; her y¨l bir komi-
serin be∆ y¨ll¨k görev süresi sona erer.

Alivre Mal Al¨m-Sat¨m Komisyonu (Commodity Futures 
Trading Commission) alivre borsalar¨n¨ denetler. Komisyon özellik-
le çok say¨daki tezgah üstü sat¨∆lar¨ yak¨ndan izler ve izin verdi·i
al¨∆veri∆lerin borsalarla s¨n¨rl¨ kalmas¨na özen gösterir. Yine de 
genellikle SEC’den daha ¨l¨ml¨ davranan bir düzenleyici oldu·u
dü∆ünülmektedir. Sözgelimi 1996’da rekor say¨da 92 yeni alivre
al¨m-sat¨m ve mal opsiyonu sözle∆mesini onaylam¨∆t¨r. Zaman 
zaman, çok gayretli bir SEC ba∆kan¨n¨n kendi komisyonunu alivre
al¨m-sat¨mlar¨ da incelemekle görevlendirdi·i görülmü∆tür.
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19 Ekim 1987’de dünya piyasalar¨nda hisse senedi de·erleri
büyük bir dü∆ü∆ gösterdi. Dow Jones Endüstriyel Ortalamas¨ yüzde
22 azalarak 1738,42 kapan¨∆ puan¨na indi. Bu azalma 1914’ten beri
bir gün içinde görülen en büyük dü∆ü∆ oldu ve ünlü Ekim 1929 bor-
sa çökü∆ünü bile gölgede b¨rakt¨.

Brady Komisyonu (çökü∆ü ara∆t¨rmakla yükümlü bir ba∆kanl¨k
komisyonu), SEC ve di·er kurulu∆lar yat¨r¨mc¨ psikolojisindeki
olumsuz geli∆meler, yat¨r¨mc¨lar¨n ABD federal bütçesine ve d¨∆ 
ticaret aç¨klar¨na ili∆kin kayg¨lar¨, New York Menkul K¨ymetler
Borsas¨ salonunda çal¨∆an uzmanlar¨n kurtar¨c¨ al¨mlar yapma 
görevlerini yerine getirmemeleri, bilgisayarlar¨n belirli geli∆meler
ortaya ç¨k¨nca otomatik olarak çok say¨da hisse senedi al¨m¨ ya 
da sat¨m¨ talimat¨ verecek biçimde programlanmalar¨ anlam¨na 
gelen “program al¨m-sat¨m”lar¨ gibi çe∆itli ögelerin 1987 bunal¨m¨-
na neden oldu·unu iddia ettiler.

Borsa söz konusu geli∆melerin ard¨ndan çe∆itli koruyucu 
önlemler yürürlü·e koydu. An¨lan önlemlere göre Dow Jones 
Endüstriyel Ortalamas¨ bir gün içinde 50 puan azal¨r ya da yükselir-
se program al¨m-sat¨m¨ talimat¨ veren elektronik sipari∆ler kesilecek
ve Dow Jones Endüstriyel Ortalamas¨ 250 puan dü∆erse tüm al¨∆ve-
ri∆leri geçici olarak durduran bir “sigorta” sistemi uygulanacakt¨.
Bahis konusu ola·anüstü durum yöntemleri ileride Dow Jones 
Endüstriyel Ortalamas¨’nda görülen yükselmeyi yans¨tacak biçimde
büyük ölçüde de·i∆tirildi. 1998 sonlar¨nda yap¨lan bir de·i∆iklikle
Dow Jones Endüstriyel Ortalamas¨ bir gün içinde son bir kapan¨∆ 
ortalamas¨na göre yüzde 2 artar ya da azal¨rsa program al¨m-sat¨m-
lar¨n¨n s¨n¨rland¨r¨lmas¨ yoluna gidildi; 1999 sonlar¨nda bu formül
borsada 210 puan dolay¨nda de·i∆iklik olursa program al¨m-sat¨m¨-
n¨n durdurulaca·¨ anlam¨na gelmeye ba∆lad¨. Yeni kurallar uyar¨nca
tüm al¨m-sat¨m¨n durdurulmas¨ için de daha yüksek e∆ikler getirildi;
1999’un son üç ay¨ s¨ras¨nda bu e∆ik Dow Jones Endüstriyel Ortala-
mas¨’ndaki en az 1.050 puanl¨k bir dü∆ü∆ olarak belirlendi.

Sözü edilen reform önlemleri borsaya kar∆¨ güveni artt¨rm¨∆
olabilir; fakat, ekonominin güçlü bir geli∆me göstermesinin daha 
büyük bir etki yaratt¨·¨ da söylenebilir. Federal Rezerv 1929’da 
yapt¨·¨n¨n aksine yat¨r¨mc¨lar¨n teminat ça·r¨lar¨n¨ kar∆¨layabilmele-
rini ve faaliyetlerini sürdürmelerini güvence alt¨na almak için borç
verme ko∆ullar¨n¨ yumu∆ataca·¨n¨ aç¨klad¨. Bir bak¨ma bu aç¨klama-
n¨n sonucu olarak 1987 çökü∆ü kolayca atlat¨ld¨ ve borsa yeniden
yüksek düzeylere eri∆ti. Dow Jones Endüstriyel Ortalamas¨ 1990'la-
r¨n ba∆lar¨nda 3.000 puan¨ ve 1999’da da 11.000 puan¨ a∆t¨. Buna ek
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olarak al¨m-sat¨mlar da büyük ölçüde yo·unla∆t¨. 1960’larda bir
günde 5 milyon hisse senedi el de·i∆tirirse New York Borsas¨ için
ola·anüstü hareketli bir gün say¨l¨rd¨. 1997 ve 1998’de bir milyar 
senedin al¨n¨p sat¨ld¨·¨ günler oldu. NASDAQ’ta ise 1998’e gelindi-
·inde böyle günler ola·an say¨l¨yordu.

Görülen bu hareketlili·in bir nedeni de günlükçüler olarak 
tan¨mlanan ve k¨sa sürelerde çabuk kar sa·lamak umuduyla bir 
gün içinde ayn¨ senetleri birkaç kez al¨p satan ki∆ilerdi. Bahis konu-
su bireyler gittikçe artan bir biçimde ¿nternet arac¨l¨·¨yla al¨∆veri∆
yapan guruplar aras¨nda say¨labilirler. 1999 ba∆lar¨nda tüm hisse 
senedi al¨p satanlar¨n yüzde 13’ünü bireyler olu∆turuyor ve bunlar¨n
yüzde 25’i de her türde menkul k¨ymet al¨m-sat¨m¨ için ¿nternet’ten
yararlan¨yorlard¨.

¿∆lemlerin yo·unlu·u artt¨kça fiyatlardaki oynakl¨k da ço·ald¨.
Günde 100 puan¨ a∆an de·i∆meler gittikçe daha s¨k görülmeye ba∆la-
d¨ ve 27 Ekim 1997’de Dow Jones Endüstriyel Ortalamas¨ 554,26
puan birden dü∆ünce sigorta sistemi devreye girdi. 31 A·ustos
1998’de 512,61 puanl¨k bir büyük dü∆ü∆ daha gerçekle∆ti. Buna
kar∆¨n, ayn¨ günlerde borsa o kadar yükselmi∆ti ki dü∆ü∆ hisse 
senetlerinin toplam de·erinin yüzde 7’si dolay¨nda oldu, yat¨r¨mc¨-
lar piyasada kald¨lar ve borsa k¨sa zamanda toparland¨. D
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Amerika uygulad¨·¨ serbest te∆ebbüs sistemini di·er ülkelere
bir örnek olarak göstermektedir. ¿∆letmelerin ve bireylerin faaliyet-
lerini kendi erdemleri sayesinde aç¨k ve rekabete yönelik piyasalar-
da yürüterek kar ya da zarar etmelerine hükümetler taraf¨ndan 
olanak tan¨n¨rsa ekonominin en güzel i∆leyece·i yolundaki görü∆ 
ülkenin bu konuda elde etti·i ba∆ar¨yla kan¨tlan¨r gibi görünmekte-
dir. Buna kar∆¨l¨k, Amerika’daki serbest te∆ebbüs sistemi acaba ne
kadar “serbest”tir? Yan¨t “tam anlam¨yla de·il”dir. ¿∆ dünyas¨ndaki
faaliyetlerin birçok yönü hükümetin haz¨rlad¨·¨ bir düzenlemeler a·¨
çerçevesinde biçimlenmektedir. Hükümet her y¨l i∆letmelerin neler
yap¨p neler yapamayacaklar¨n¨ inceden inceye aç¨klayan binlerce
sayfal¨k yeni yönetmelik haz¨rlar.

Buna kar∆¨n Amerikal¨lar¨n hükümet düzenlemelerine bak¨∆la-
r¨ kesinle∆mi∆ olmaktan çok uzakt¨r. Geçti·imiz y¨llarda belirli alan-
lardaki düzenlemeler yo·unla∆t¨r¨l¨rken di·er baz¨ alanlardakiler
gev∆etilmi∆tir. Gerçekten de, hükümetin i∆ dünyas¨na ne zaman 
ve ne kadar yayg¨n müdahalede bulunmas¨ gerekti·ine ili∆kin bitmez
tükenmez tart¨∆malar Amerikan ekonomi yak¨n tarihinde süregelen
bir temay¨ olu∆turmu∆tur.

ABD hükümetinin i∆ çevrelerine yönelik politikas¨n¨n kuram-
sal temeli Frans¨zca “laissez-faire (b¨rak¨n¨z yaps¨nlar)” yani “kendi
hallerine b¨rak¨n” deyimiyle özetlenebilir. Söz konusu kavram
XVIII. Yüzy¨lda ya∆ayan ¿skoçyal¨ ekonomist Adam Smith’in 
ekonomik kuramlar¨na dayanmakta olup onun yaz¨lar¨ Amerikan 
kapitalizminin güçlenmesi üzerinde büyük etki yaratm¨∆t¨r. Smith
özel i∆letmelerin tümüyle serbest b¨rak¨lmalar¨ gerekti·ine inan¨yor-
du. Ki∆isel ç¨karlar¨ dürtüsüyle i∆ gören bireylerin faaliyetlerinin 
piyasalar serbest ve rekabete aç¨k oldu·u sürece topluma daha 
büyük yarar¨ dokunaca·¨n¨ söylüyordu. Smith sadece serbest te∆eb-
büsün temel kurallar¨n¨n haz¨rlanmas¨nda bir tür hükümet müdaha-
lesini ho∆ görüyordu. Buna kar∆¨l¨k, bireylere kar∆¨ güven ve otorite-
ye kar∆¨ güvensizlik üzerine kurulmu∆ olan Amerika’da b¨rak¨n¨z
yaps¨nlar görü∆ünü savundu·u için be·eni kazanm¨∆t¨r.

B¨rak¨n¨z yaps¨nlar görü∆üne olan ba·l¨l¨k yine de özel i∆letme-
lerin çok kez yard¨m için hükümete ba∆vurmas¨n¨ engellemedi. 
XIX. Yüzy¨lda demiryolu ∆irketleri arazi ba·¨∆lar¨n¨ ve parasal 
deste·i kabul ettiler. Güçlü yabanc¨ rekabetle kar∆¨ kar∆¨ya kalan 
endüstriler uzun süredir ticaret politikas¨nda daha geni∆ korumac¨l¨-
·a yönelinmesini isteyegeldiler. Hemen hemen tümüyle özel ellerde
bulunan Amerikan tar¨m¨ çe∆itli hükümet yard¨mlar¨ndan yararland¨.
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Pek çok ba∆ka endüstri de vergi kolayl¨klar¨ndan aç¨k parasal 
deste·e kadar yay¨lan çe∆itli hükümet yard¨mlar¨ pe∆inde ko∆tu ve
bunlar¨ elde etti.

Özel endüstri üzerindeki hükümet düzenlemeleri ekonomik ve
toplumsal olarak iki s¨n¨fa ayr¨labilir. Ekonomik düzenlemeler en
ba∆ta fiyatlar¨ kontrol etmeyi amaçlar. Kuramsal olarak tüketicileri
ve belirli ∆irketleri (genellikle küçük ∆irketleri) daha güçlü di·er 
∆irketlere kar∆¨ koruma amac¨ güden ekonomik düzenlemeler çok
kez piyasada rekabet ko∆ullar¨ tümüyle uygulanmad¨·¨ ve bu neden-
le de gerekli güvencelerin kendili·inden sa·lanamad¨·¨ ileri sürüle-
rek hakl¨ gösterilir. Buna kar∆¨n ekonomik düzenlemeler s¨k s¨k 
∆irketlerin aras¨ndaki, kendilerinin y¨k¨c¨ olarak tan¨mlad¨klar¨, reka-
beti önlemek için geli∆tirilir. Toplumsal düzenlemeler ise daha 
güvenli i∆ yerleri ya da daha temiz çevre gibi ekonomik olmayan
amaçlara yöneliktir. Toplumsal düzenlemeler ∆irketlerin zararl¨ 
faaliyette bulunmalar¨n¨ zorla∆t¨rmak ya da yasaklamak veya 
toplumsal aç¨dan yararl¨ görülen davran¨∆lar¨ te∆vik etmek amac¨ 
güder. Sözgelimi hükümet fabrika bacalar¨ndan yay¨lan gazlar¨
kontrol eder ve çal¨∆anlar¨na belirli standardlara uygun sa·l¨k ve
emeklilik yard¨m¨ sa·layan ∆irketlere vergi indirimleri uygular.

Amerika tarihi boyunca sarkaç b¨rak¨n¨z yaps¨nlar ilkeleri ile
her iki türde hükümet düzenlemesi talepleri aras¨nda sürekli olarak
sallan¨p durdu. Geçti·imiz 25 y¨l içinde hem liberaller hem de 
muhafazakarlar düzenlemelerin ∆irketleri rekabetten al¨koyarak 
tüketiciler aleyhine korudu·u konusunda görü∆ birli·ine vard¨lar ve
ekonomik düzenlemeler uygulaman¨n belirli alanlarda gev∆etilmesi-
ni ya da tümüyle kald¨r¨lmas¨n¨ sa·lamaya çal¨∆t¨lar. Buna kar∆¨l¨k
toplumsal düzenlemeler politika liderleri aras¨nda çok daha büyük
görü∆ ayr¨l¨klar¨na yol açt¨. Liberallerin ekonomik olmayan amaçla-
ra yönelik hükümet müdahalelerini kolayl¨kla benimseyebilmelerine
kar∆¨l¨k muhafazakarlar bunu i∆letmeleri rekabete daha az aç¨k ve
daha az etkin konuma getiren bir sald¨r¨ olarak görme e·iliminde
olabilirler.

Birle∆ik Devletler’in gençlik y¨llar¨nda Hükümet ileri gelenle-
ri genellikle i∆ dünyas¨n¨ düzenlemekten kaç¨nd¨lar. Buna kar∆¨n,
XX. Yüzy¨l yakla∆t¨kça ABD endüstrisinin gittikçe güçlenen 
anonim ∆irketler halinde birle∆mesi hükümetin küçük i∆letmecileri
ve tüketicileri korumak için müdahalede bulunmas¨na yol açt¨.
Kongre 1890’da tekelleri da·¨tarak rekabeti ve serbest te∆ebbüsü 
yeniden kurma amac¨ güden Sherman Antitröst Yasas¨’n¨ onaylad¨.
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1906’da besin maddelerinin ve ilaçlar¨n dürüst olarak etiketlenmesi-
ni ve etlerin sat¨∆a sunulmadan önce denetlenmesini güvence alt¨na
alan yasalar ç¨kar¨ld¨. Hükümet 1913’te ülkedeki para arz¨n¨ düzen-
lemek ve bankalar üzerinde k¨smen denetim sa·lamak için Federal
Rezerv olarak adland¨r¨lan yeni bir federal banka sistemini uygula-
maya koydu.

Hükümetin rolündeki en büyük de·i∆iklikler Büyük Buna-
l¨m’la ba∆a ç¨kmak için Ba∆kan Franklin D. Roosevelt taraf¨ndan 
yarat¨lan “Yeni Düzen” y¨llar¨nda gerçekle∆tirildi. 1930’lar¨n bu 
döneminde Birle∆ik Devletler tarihindeki en büyük i∆ dünyas¨ buna-
l¨m¨ ve en yayg¨n i∆sizlik ya∆and¨. Pek çok Amerikal¨ ba∆¨ bo∆ b¨rak¨-
lan kapitalizmin ba∆ar¨s¨zl¨·a u·rad¨·¨ görü∆üne vard¨. Bu nedenle
de s¨k¨nt¨lar¨n a∆¨lmas¨ ve kendi kendini yok ediyormu∆ gibi görülen
rekabetin azalt¨lmas¨ için hükümete yöneldiler. Ba∆kan Roosevelt ve
Kongre bir dizi yasa kabul ettiler. Bahis konusu yasalar al¨nan di·er
önlemlerin yan¨ s¨ra hisse senedi sat¨∆lar¨n¨ düzenledi, i∆çilere sendi-
ka kurma hakk¨ tan¨d¨, ücretleri ve çal¨∆ma saatlerini saptad¨, i∆sizle-
re para yard¨m¨ ve ya∆l¨lara emeklilik geliri sa·lad¨, tar¨msal destek
al¨mlar¨ getirdi, banka mevzuat¨n¨ sigorta etti ve Tennessee Vadi-
si’nde büyük bir bölgesel kalk¨nma kurulu∆u yaratt¨.

1930’lardan beri i∆çileri ve tüketicileri daha fazla korumak için
pek çok yasa ve yönetmelik kabul edildi. ¿∆verenlerin i∆çi al¨rken
ya∆a, cinsiyete, ¨rka ya da dinsel inanca dayal¨ ay¨r¨m yapmalar¨ 
yasaya ayk¨r¨d¨r. Çocuklar¨n çal¨∆t¨r¨lmas¨ genelde yasakt¨r. Ba·¨m-
s¨z sendikalar¨n kurulma, pazarl¨k etme ve grev yapma haklar¨ 
güvence alt¨na al¨nm¨∆t¨r. Hükümet i∆yerinde güvenlik ve sa·l¨k
ko∆ullar¨n¨ düzenleyen yasalar ç¨karmakta ve uygulamaktad¨r. 
Birle∆ik Devletler’de sat¨lan hemen hemen her ürün bir tür hükümet
düzenlemesi alt¨ndad¨r; besin maddesi üreticileri bir konserve 
kutusunun ya da ba∆ka bir kutunun veya bir kavanozun içinde ne 
bulundu·unu kesinlikle belirtmek zorundad¨rlar; bir federal kurulu∆
taraf¨ndan ayr¨nt¨l¨ biçimde incelenip onaylanmam¨∆ hiçbir ilaç 
sat¨∆a sunulamaz; otomobiller güvenlik standardlar¨na uygun biçim-
de imal edilmeli ve hava kirlenmesini önleyecek düzenekler ta∆¨ma-
l¨d¨r; mallar¨n fiyatlar¨ aç¨kça belirtilmelidir; reklamlar tüketiciyi 
yan¨ltmamal¨d¨r.

1990’lar¨n ba∆lar¨nda Kongre taraf¨ndan 100’den çok düzenle-
yici federal kurulu∆ yarat¨lm¨∆t¨ ve söz konusu kurulu∆lar ticaretten
ileti∆ime, nükleer enerjiden ürün güvenli·ine, ilaçlardan istihdam
f¨rsatlar¨na kadar yay¨lan çe∆itli alanlarda çal¨∆¨yordu. En yeni daire-
ler aras¨nda 1966’da kurulan ve havayolu ∆irketlerine uçu∆ güvenli-
·i kurallar¨n¨ uygulayan Federal Havac¨l¨k Dairesi ile 1971’de 
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kurulan ve hem otomobil hem de sürücü güvenli·ini denetleyen
Ulusal Karayollar¨ Trafik Güvenli·i Yönetimi bulunmaktad¨r. Her
iki kurulu∆ ta federal Ula∆t¨rma Bakanl¨·¨’na ba·l¨d¨r.

Pek çok düzenleyici kurulu∆ Ba∆kan¨n etkisi ve kuramsal 
olarak politik bask¨lar d¨∆¨nda kalacak biçimde yap¨land¨r¨lm¨∆t¨r.
Bu kurulu∆lar üyelerini Ba∆kan’¨n atad¨·¨ ve Senato’nun onaylad¨·¨
ba·¨ms¨z kurullar taraf¨ndan yönetilir. Bahis konusu kurullarda her
iki ana siyasi partinin üyesi bulunan ve genellikle be∆ ya da yedi y¨l
olarak saptanm¨∆ sabit bir süre boyunca görev yapan komiserler 
bulunmas¨ yasalar uyar¨nca gereklidir. Her kurulu∆ çok kez
1000’den fazla görevli çal¨∆t¨r¨r. Kongre kurulu∆lara ödenek sa·lar
ve çal¨∆malar¨n¨ denetler. An¨lan kurulu∆lar bir bak¨ma mahkemele-
re benzeyen bir faaliyet gösterirler. Mahkemede bir dava görülüyor-
mu∆ gibi bireylerin ifadesine ba∆vurabilirler ve kararlar¨ da federal
mahkemelerce incelemeye al¨nabilir.

Düzenleyici kurulu∆lar resmi aç¨dan ba·¨ms¨z olmakla birlikte
seçmenleri ad¨na hareket eden Kongre üyeleri komiserleri s¨k s¨k 
etki alt¨na almaya çal¨∆¨rlar. Ele∆tiriciler i∆ çevrelerinin zaman 
zaman kendilerini düzenleyen kurulu∆lar¨ gereksiz derecede etkileri
alt¨na alabilecek konuma geldiklerini iddia etmektedirler; kurulu∆
görevlileri çok kez düzenledikleri i∆ alanlar¨na ili∆kin ayr¨nt¨l¨ bilgi
edinirler ve çal¨∆ma süreleri sona eren baz¨ görevlilere bu endüstri-
lerde yüksek ücretli i∆ teklifleri de yap¨l¨r. Buna kar∆¨n ∆irketlerin de
dertleri vard¨r. Sözgelimi baz¨ ∆irket yetkilileri i∆ ko∆ullar¨ s¨k s¨k 
de·i∆ti·i için bu alanlara ili∆kin hükümet yönetmeliklerinin çok 
kez yaz¨l¨r yaz¨lmaz ça· d¨∆¨ kald¨·¨ndan yak¨n¨rlar.

Tekeller ABD hükümetinin kamu yarar¨na düzeltmeye çabala-
d¨·¨ ilk i∆letme birimleri aras¨nda yer almaktayd¨. Küçük ∆irketlerin
büyük ∆irketler halinde birle∆meleri baz¨ çok büyük anonim ∆irketle-
rin fiyat “belirleyerek” ya da rakiplerinden çok daha dü∆ük fiyat 
vererek piyasa disiplininden kaçmalar¨na olanak sa·lad¨. Reformcu-
lar bu uygulamalar¨n sonuçta tüketicilerin daha yüksek fiyat ödemek
zorunda kalmalar¨na ya da mal seçme olanaklar¨n¨n ortadan kalkma-
s¨na yol açt¨·¨n¨ iddia ettiler. 1890’da kabul edilen Sherman 
Antitröst Yasas¨ ile herhangi bir ki∆i ya da i∆letmenin ticarette tekel
yaratamayaca·¨ ya da ticareti engellemek için bir ba∆kas¨yla 
birle∆me gerçekle∆tiremeyece·i veya düzen haz¨rlayamayaca·¨ 
ilan edildi. Hükümet 1900’lerin ba∆lar¨nda ekonomik güçlerini kötü-
ye kulland¨klar¨n¨ ileri sürüp John D. Rockefeller’in Standard Oil
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∆irketini ve di·er birkaç büyük ∆irketi da·¨tmak için bu yasay¨ 
kulland¨.

Kongre 1914’te Sherman Antitröst Yasas¨’n¨ güçlendirmeye
yönelik iki yeni yasa daha ç¨kard¨: Clayton Antitröst Yasas¨ ve 
Federal Ticaret Komisyonu Yasas¨. Clayton Antitröst Yasas¨ ticare-
tin engellenmesinden ne anla∆¨ld¨·¨na aç¨kl¨k getirdi. Yasa belirli
al¨c¨lara di·erleri kar∆¨s¨nda yarar sa·layabilecek fiyat ayr¨cal¨klar¨-
n¨ kanuna ayk¨r¨ say¨yor; sadece rakip üreticilerin mallar¨n¨ almama-
y¨ kabul eden ∆irketlere mal sat¨∆¨n¨ öngören anla∆malar¨ yasakl¨yor;
rekabeti azaltabilecek türdeki belirli birle∆meleri ve di·er çal¨∆mala-
r¨ engelliyordu. Federal Ticaret Komisyonu Yasas¨ da haks¨z ve 
rekabet kar∆¨t¨ ticari i∆lemleri önleyecek bir komisyon kuruyordu.

Ele∆tiriciler bu yeni tekel kar∆¨t¨ önlemlerin bile tümüyle etkili
olamad¨·¨na inan¨yorlard¨. 1912’de Birle∆ik Devletler’deki çelik
üretiminin yar¨s¨ndan fazlas¨n¨ kontrolü alt¨nda bulunduran United
States Steel Corporation tekelcilikle suçland¨. ≈irket aleyhine aç¨lan
dava 1920’ye kadar sonuçland¨r¨lamad¨; o y¨l Yüksek Mahkeme 
dönüm noktas¨ olu∆turan bir karar verdi ve ticareti “makul ölçülere
ayk¨r¨” biçimde engellemedi·i için U.S. Steel ∆irketinin bir tekel 
olmad¨·¨n¨ aç¨klad¨. Mahkeme karar¨nda büyüklükle tekelle∆me 
aras¨nda özenle tan¨mlanm¨∆ bir fark belirledi ve anonim ∆irketlerin
büyümesinin her zaman kötü olmad¨·¨n¨ vurgulad¨.

Hükümet antitröst davalar açmay¨ ¿kinci Dünya Sava∆¨’ndan
beri sürdürmü∆tür. Federal Ticaret Komisyonu ve Adalet Bakanl¨-
·¨’n¨n Antitröst Bölümü olas¨ tekelcilik giri∆imlerini izlemekte ya 
da rekabetin tüketicileri incitecek derecede azalmas¨na yol açma 
tehdidi yaratan birle∆meleri engellemek için harekete geçmektedir-
ler. Bu çabalar¨n kapsam¨ a∆a·¨da verilen dört önemli örnekle 
aç¨klanmaktad¨r:

■  1945’te Aluminum Company of America’ya kar∆¨ aç¨lan bir dava-
da bir federal temyiz mahkemesi herhangi bir ∆irketin tekelle∆me-
ye gitti·i dü∆üncesiyle inceleme alt¨na al¨nabilmesi için piyasan¨n
ne kadar¨na egemen olmas¨ gerekti·ini gözden geçirdi. “Yüzde 
altm¨∆ ya da altm¨∆ be∆in yeterli say¨lmas¨n¨n ∆üpheli görüldü·ü-
nü ve yüzde otuz üçün ise kesinlikle yetersiz kalaca·¨n¨” belirtip 
yüzde 90 oran¨ üzerinde anla∆maya vard¨.

■  1961’de elektrik gereçleri endüstrisindeki baz¨ ∆irketler rekabeti
engellemek amac¨yla fiyat belirleme suçundan mahkum oldular.
≈irketler tüketiciye büyük miktarlarda tazminat ödemeyi kabul 
ettiler ve baz¨ ∆irket yöneticileri hapse at¨ld¨lar.
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■  1963’te ABD Yüksek Mahkemesi piyasada büyük paylar¨ bulu-
nan bir ∆irketler toplulu·unun rekabet kar∆¨t¨ olarak tan¨mlanabi-
lece·ine karar verdi. Dava Philadelphia National Bank ile ilgiliydi.
Mahkeme e·er bir birle∆me ile belirli bir ∆irketin piyasada gere-
·inden büyük bir pay elde etmesine yol aç¨l¨rsa ve bu birle∆menin
zarars¨z oldu·unu gösterir herhangi bir kan¨t yoksa o zaman bir-
le∆menin gerçekle∆tirilemeyece·ine karar verdi.

■ 1997’de bir federal mahkeme perakendecilikte genellikle yo·un-
la∆ma olmamakla birlikte sözgelimi büro malzemesi satan “süper
marketler” gibi belirli perakendecilerin baz¨ ekonomik piyasalarda
rekabete giri∆tiklerine karar verdi. Mahkeme bahis konusu piyasa-
larda iki büyük ∆irketin birle∆mesinin rekabeti önleyece·ini 
belirtti. Dava büro malzemesi pazarlayan Staples ∆irketi ile yap¨
malzemesi pazarlayan Home Depot ∆irketiyle ilgiliydi. Planlanan
birle∆meden vazgeçildi.

Yukar¨daki örneklerden anla∆¨laca·¨ gibi antitröst yasalar¨n 
ihlal edildi·ini belirlemek her zaman kolay de·ildir. Yasalara geti-
rilen yorumlar çok farkl¨ olmaktad¨r ve uzmanlar da ∆irketlerin 
piyasa faaliyetlerine müdahale edebilecek kadar güçlenip güçlenme-
di·ini belirlemekte çok kez anla∆mazl¨·a dü∆mektedirler. Kald¨ ki
ko∆ullar da de·i∆ebildi·i için bir kesimde antitröst tehdit yarat¨r gibi
görünen ∆irket düzenlemeleri bir ba∆ka kesimde daha az tehdit
olu∆turabilir. Sözgelimi Standard Oil tekelinin 1900’lerin ba∆lar¨nda
çok büyük güç kazanmas¨n¨n yaratt¨·¨ endi∆eler Rockefeller’in 
petrol imparatorlu·unun çok say¨da ∆irkete bölünmesine yol açt¨.
Bunlar aras¨nda Exxon ve Mobil ad¨yla an¨lacak olan petrol ∆irketle-
ri de vard¨. Fakat, Exxon ve Mobil 1990’lar¨n sonlar¨nda birle∆meyi
planlad¨klar¨n¨ aç¨klad¨klar¨ zaman hükümetin düzenlemeyi onayla-
madan önce belirli ödünler istemesine kar∆¨l¨k kamuda pek bir 
endi∆e belirtisi görülmedi. Benzin fiyatlar¨ dü∆üktü ve di·er güçlü
petrol ∆irketlerinin rekabeti sa·lamaya yeterli olacaklar¨ dü∆ünülü-
yordu.

Antitröst yasalar¨n rekabeti te∆vik amac¨yla ç¨kar¨lm¨∆ olmala-
r¨na kar∆¨n di·er pek çok düzenlemeler de bunun aksi etki yarat-
m¨∆t¨r. Amerikal¨lar¨n 1970’lerde enflasyondan endi∆e duymaya
ba∆lamalar¨ üzerine fiyat yar¨∆mas¨n¨ düzenleyen uygulamalar 
yeniden incelemeye al¨nd¨. Pek çok alanda hükümet ∆irketleri 
piyasa bask¨s¨na kar∆¨ koruyan kontrolleri gev∆etmeye karar verdi.

73

B ö l ü m  V I  –  H ü k ü m e t i n  e k o n o m i d e k i  r o l ü

ULA≈TIRMADAK¿  DÜZENLEMELER¿N  GEV≈ET ¿LMES¿



Ula∆t¨rma sektörü düzenlemelerin gev∆etilmesinin hedef al¨n-
d¨·¨ ilk alan oldu. Ba∆kan Jimmy Carter’in görev döneminde
(1977–1981) Kongre hava, kara ve demiryolu ta∆¨mac¨l¨·¨n¨ koru-
yan düzenleme kalkanlar¨n¨n ço·unu ortadan kald¨rmak amac¨yla bir
dizi yasa kabul etti. ≈irketlerin istedikleri hava, kara ya da demiryo-
lunu kullanmalar¨na ve sa·lad¨klar¨ hizmet kar∆¨l¨·¨ talep ettikleri
bedeli daha serbest saptamalar¨na izin verildi. Ula∆t¨rmadaki düzen-
lemelerin gev∆etilmesi sürecinde Kongre giderek iki temel ekonomik
düzenleyici kurulu∆u kapatt¨: 109 y¨l önce kurulmu∆ olan Eyaletlera-
ras¨ Ticaret Komisyonu ve 45 ya∆¨ndaki Sivil Havac¨l¨k Kurumu.

Düzenlemelerin gev∆etilmesinin kesin etkisinin belirlenmesi
zor olmakla birlikte uyguland¨klar¨ kesimlerde çok büyük geli∆me
yaratt¨klar¨ aç¨kt¨r. Havayolu ∆irketlerini ele alal¨m. Hükümet kon-
trolleri kald¨r¨l¨nca havayolu ∆irketleri bu daha yeni ve belirsiz 
ortamda yollar¨n¨ bulma tela∆¨na kap¨ld¨lar. Çok kez daha az ücret
kar∆¨l¨·¨ sendikas¨z pilotlar ve personel istihdam eden ve ucuz 
“gösteri∆siz” hizmet sunan yeni rakipler türedi. Hükümet taraf¨ndan
saptanan ve tüm giderlerini kar∆¨lamalar¨n¨ güvence alt¨na alan sabit
bilet fiyatlar¨na al¨∆m¨∆ olan büyük ∆irketler rekabetle ba∆a ç¨kmak-
ta zorland¨klar¨n¨ gördüler. Çok say¨da Amerikal¨ için havayoluyla
seyahat ça·¨yla e∆ anlaml¨ tutulan Pan American World Airways ve
ülkede her y¨l tek ba∆¨na en çok yolcu ta∆¨yan Eastern Airlines gibi
baz¨lar¨ iflas ettiler. Ülkenin en büyük havayolu i∆letmecisi olan
United Airlines s¨k¨nt¨ya dü∆tü ve ancak kendi i∆çileri ∆irketi sat¨n
almay¨ kabul ettikten sonra kurtuldu.

Geli∆melerden mü∆teriler de etkilendiler. Pek ço·u ortaya 
ç¨kan bu yeni ∆irketler ve hizmet seçenekleri kar∆¨s¨nda ∆a∆k¨na 
döndüler. Bilet fiyatlar¨ndaki çe∆itlilik de ∆a∆¨rt¨c¨ oluyor ve her 
zaman mü∆terilerin ho∆una gitmiyordu. Tekeller ve düzenleme alt¨n-
daki ∆irketler bilet fiyatlar¨n¨ genellikle genel gelir gereksinimlerini
tümüyle kar∆¨layacak biçimde belirliyorlar ve her bireysel hizmetin
kendi gereksinimini kar∆¨layabilecek oranda gelir elde edip etmeye-
ce·i konusunda pek endi∆e ta∆¨m¨yorlard¨. Havayolu ∆irketleri 
düzenleme alt¨nda olduklar¨ günlerde ülkeyi bir uçtan öbür uca 
geçen, di·er uzak noktalara giden ve kalabal¨k kentlere yap¨lan
uçu∆lara ili∆kin bilet fiyatlar¨ genellikle gerçek düzeyinden daha
yüksek tutuluyor, buna kar∆¨l¨k, k¨sa mesafelere ve nüfusu az bölge-
lere yap¨lan daha masrafl¨ uçu∆lar için gerekenden daha dü∆ük bilet
fiyatlar¨ saptan¨yordu. Düzenlemelerin gev∆etilmesi üzerine küçük
rakipler fiyatlar¨n yapay biçimde yüksek tutuldu·u daha karl¨ ve 
yo·unlu·u yüksek piyasalara yönelerek daha çok i∆ elde edebilecek-
lerini anlay¨nca söz konusu fiyat saptama planlar¨ suya dü∆tü.
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Köklü havayolu ∆irketleri bahis konusu sorunlar kar∆¨s¨nda 
bilet fiyatlar¨n¨ dü∆ürmeye ba∆lay¨nca çok kez daha küçük ya da 
daha az karl¨ pazarlara sa·lad¨klar¨ hizmeti de kesmeye karar verdi-
ler. Bir süre sonra genelde büyük ∆irketlerin parças¨ olan “banliyö”
havayollar¨n¨n kurulmas¨yla bu hizmetler yeniden verilmeye ba∆lan-
d¨. Sözü edilen küçük ∆irketler daha seyrek ve daha az elveri∆li 
hizmet sunmakla birlikte (jetler yerine pervaneli uçak kullanmak 
gibi) genelde havayolu faaliyetinin tümüyle kesilece·inden korkulan
pazarlara iyi kötü bir servis sa·lanm¨∆ oldu.

Ta∆¨mac¨l¨k ∆irketlerinin ço·unlu·u ba∆lang¨çta an¨lan düzen-
leme gev∆etmelerine kar∆¨ ç¨kt¨lar, ama bunu benimsemedilerse 
de giderek kabullendiler. Mü∆teriler aç¨s¨ndan ise durum kar¨∆¨kt¨.
Gev∆etmelerin ilk günlerinde ortaya ç¨km¨∆ bulunan dü∆ük bedelli
hizmet sunan havayolu ∆irketlerinin ço·u kayboldular ve belirli 
pazarlarda görülen birle∆meler sonucunda rekabet de azald¨. Yine 
de uzmanlar¨n genellikle payla∆t¨klar¨ görü∆e göre ∆imdiki bilet 
fiyatlar¨ e·er düzenlemeler yürürlükte kalsayd¨ bu kadar dü∆ük 
bir düzeyde gerçekle∆mezdi. Uçak yolculu·u ise büyük bir h¨zla 
yay¨lmaktad¨r. Düzenleme gev∆etmelerine ba∆lanan 1978 y¨l¨nda
yolcular ABD havayolu ∆irketlerinin uçaklar¨nda toplam 226.800
milyon mil (362.800 milyon kilometre) uçmu∆lard¨. 1997’ye gelin-
di·inde bu say¨ yakla∆¨k üç kat artt¨ ve 605.400 milyon mil/yolcu
(968.640 milyon kilometre) olarak gerçekle∆ti.

Birle∆ik Devletler’de 1980’lere gelininceye kadar “telefon 
∆irketi” denilince akla American Telephone & Telegraph ∆irketi 
geliyordu. AT&T telefon hizmetlerinin hemen hemen her alan¨n¨
kontrolü alt¨na alm¨∆t¨. Belirli alanlarda özel çal¨∆ma hakk¨ verilmi∆
olan ve “Baby Bells” diye bilinen bölgesel alt kurulu∆lar¨ düzenleme
alt¨nda tutulan tekellerdi. Federal ¿leti∆im Komisyonu eyaletler 
aras¨nda yap¨lan ∆ehirleraras¨ telefon görü∆mesi ücretlerini düzenli-
yor, eyaletlerdeki düzenleyicilerse yerel ve eyalet içi ∆ehirleraras¨
görü∆me ücretlerini saptamakla yükümlü bulunuyorlard¨.

Telefon ∆irketlerinin de elektrik üreticiler gibi do·al tekeller
olduklar¨ ileri sürülerek hükümet düzenlemeleri hakl¨ gösteriliyordu.
Ülkenin her yan¨na pek çok kablo dö∆enmesi anlam¨na gelen bir
i∆lev gibi görülen rekabetin gereksiz harcamalar yap¨lmas¨na yol
açaca·¨ ve verimsiz bir faaliyet olaca·¨ dü∆ünülüyordu. Yayg¨n 
teknolojik geli∆melerin telekomünikasyon alan¨nda h¨zl¨ ilerlemele-
re yol açaca·¨ beklentileri nedeniyle bu görü∆ 1970’lerde de·i∆meye
ba∆lad¨. Ba·¨ms¨z ∆irketler AT&T ile rekabete giri∆ebileceklerini 
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iddia ediyor, buna kar∆¨n, kendi büyük ileti∆im a·¨na ba·lanmalar¨-
na izin vermeyen telefon tekelinin onlar¨ etkin bir biçimde devre d¨∆¨
b¨rakt¨·¨n¨ söylüyorlard¨.

Telekomünikasyon düzenlemelerindeki gev∆emeler kapsaml¨
iki a∆amada gerçekle∆ti. 1984’te bir mahkeme AT&T tekelini etkin
bir biçimde sona erdirdi ve bu devi alt kurulu∆lar¨n¨ terk etmek 
zorunda b¨rakt¨. AT&T yine de ∆ehirleraras¨ telefon hizmetlerinde
büyük bir pay sahibi olmay¨ sürdürdü; fakat, MCI Communications
ve Sprint Communications ∆irketleri piyasan¨n bir kesimini ele 
geçirdiler ve rekabetin hem görü∆me ücretleri dü∆ürebilece·ini hem
de hizmeti daha iyile∆tirebilece·ini gösterdiler.

On y¨l kadar sonra bask¨ giderek yo·unla∆t¨ ve Baby Bells’in
yerel telefon hizmetindeki tekeli k¨r¨ld¨. Kablolu televizyon, cep 
(ya da telsiz) telefonlar¨, ¿nternet ve daha ba∆ka teknolojiler yerel
telefon ∆irketlerine yeni seçenekler sundu. Buna kar∆¨n ekonomist-

ler bölgesel tekellerin büyük gücünün bu seçeneklerin geli∆tirilmesi-
ni engelledi·i görü∆ündedirler. ¿leri sürdüklerine göre köklü 
∆irketlerin ileti∆im a·lar¨na hiç olmazsa geçici bir süre için ba·lana-
mazlarsa yeni rakiplerin ya∆ama ∆anslar¨ hiç yoktur ve Baby Bells 
de buna çe∆itli yollardan direnmi∆tir.

Kongre 1996 tarihli Telekomünikasyon Yasas¨’n¨ kabul ederek
bu sorunlara el att¨. Yasa AT&T gibi ∆ehirleraras¨ telefon ∆irketleri
kadar kablolu televizyon firmalar¨n¨n ve yeni kurulan ∆irketlerin 
de yerel telefon faaliyetlerine giri∆melerine izin veriyordu. Yine 
yasaya göre bölgesel tekeller yeni rakiplerin kendi a·lar¨na ba·lan-
malar¨na izin vermek zorundayd¨lar. Bölgesel ∆irketlerin rekabeti
ho∆ kar∆¨lamalar¨n¨ te∆vik etmek için kendi alanlar¨nda rekabet 
kurulduktan sonra ∆ehirleraras¨ telefon hizmetleri alan¨na da girebi-
lecekleri yasada belirtildi.

1990’lar¨n sonuna gelindi·inde yeni yasan¨n etkilerini de·er-
lendirebilmek için henüz çok erkendi. Belirli olumlu i∆aretler görü-
lüyordu. Özellikle pek çok mü∆teriye kolayl¨kla ve dü∆ük bir 
maliyetle eri∆ilebilen kentsel alanlarda çok say¨da küçük ∆irket yerel 
telefon hizmeti sunmaya ba∆lam¨∆t¨. Cep telefonu abonesi say¨s¨ 
h¨zla yükseliyordu. Konutlara ¿nternet ba·lant¨s¨ sa·layabilecek 
say¨s¨z sunucu ∆irket kurulmu∆tu. Bunlara kar∆¨n Kongre’nin bekle-
medi·i ya da istemedi·i geli∆meler de oluyordu. Birçok telefon 
∆irketi birle∆mi∆ ve Baby Bells de rekabeti ba∆ar¨s¨zl¨·a u·ratmak
amac¨yla çe∆itli engeller yaratm¨∆t¨. Bu nedenle de bölgesel ∆irketle-
rin ∆ehirleraras¨ telefon hizmetine giri∆meleri yava∆ yürüyordu. 
Bu s¨rada, düzenlemelerin gev∆etilmesi belirli tüketicilerin daha az
de·il daha yüksek fiyat ödemelerine yol açt¨. Bahis konusu durum
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özellikle ald¨klar¨ hizmet daha önceleri i∆letmeler ve kentsel kesim-
lerdeki mü∆teriler taraf¨ndan parasal destek gören konut telefonu 
sahipleri ile k¨rsal kesim mü∆terileri için geçerliydi.

Düzenlemelerin gev∆etilmesi kar∆¨s¨nda bankalar¨n özel bir 
konumlar¨ vard¨r. Bir yandan ayn¨ oyuncak üreticileri ve çelik ∆irket-
leri gibi özel i∆letmelerdir; fakat, ayn¨ zamanda ekonomide temel 
bir rol oynarlar ve bu nedenle de sadece kendi mü∆terilerinin de·il
herkesin parasal gönencini etkilerler. Amerikal¨lar 1930’lardan beri
bankalar¨n bu benzeri olmayan konumlar¨n¨ göz önünde bulunduran
düzenlemeler yapm¨∆lard¨r.

Bu düzenlemelerin en önemlilerinden biri mevduat garantisi-
dir. Büyük Bunal¨m s¨ras¨nda tasarruflar¨n¨ yat¨rd¨klar¨ bankalar¨n
iflas edece·inden korkan çok say¨da mevduat sahibi ayn¨ anda tüm
paralar¨n¨ çekmeye ba∆lay¨nca Amerika’daki ekonomik gerileme
ciddi oranda derinle∆mi∆ti. Bunun sonucu olarak bankalara
“ko∆u∆an” mevduat sahipleri paralar¨n¨ geri almak amac¨yla panik
içinde sokaklara dü∆üp kuyruklar olu∆turdular. Aralar¨nda çok 
ihtiyatl¨ faaliyet gösterenlerin de bulundu·u pek çok banka mevduat 
sahiplerini tatmin etmek için varl¨klar¨n¨ hemen paraya çeviremedi-
·i için çöktü. Böylece bankalar¨n i∆letmelere ve endüstri kurulu∆la-
r¨na sa·lad¨klar¨ nakit paran¨n azalmas¨ ekonominin daralmas¨na
katk¨da bulundu.

Bankalara buna benzer “ko∆u∆ma”lar olmas¨n¨ engellemek
amac¨yla mevduat garantisi yöntemi düzenlendi. Hükümet belirli 
bir miktara kadar olan – halen 100.000 dolar – mevduat¨ kar∆¨laya-
ca·¨n¨ aç¨klad¨. Günümüzde bankalar parasal s¨k¨nt¨ya dü∆seler bile
mevduat sahiplerinin endi∆elenmelerine gerek kalmam¨∆t¨r. Hükü-
metin mevduat garantisi kurulu∆u olan Federal Mevduat Sigortas¨
Anonim ≈irketi bankalardan sigorta primi olarak toplanan paralar¨
kullanarak mevduat sahiplerine ödeme yapar. Hükümet gerekirse
mevduat sahiplerini zarardan kurtarmak amac¨yla genel vergi gelir-
lerini de kullan¨r. Düzenleyici kurulu∆lar hükümeti gereksiz parasal
riskten korumak için bankalar¨ denetler ve sa·l¨ks¨z giri∆imler 
yapt¨·¨ görülenlerin buna kar∆¨ önlem almalar¨n¨ isterler.

1930’lar¨n Yeni Düzen döneminde bankalar¨n menkul k¨ymet-
ler ve sigorta konular¨nda faaliyet göstermelerini engelleyen düzen-
lemeler de yap¨ld¨. Büyük Bunal¨m öncesinde pek çok banka 
menkul k¨ymetler borsas¨nda büyük riskler ald¨klar¨ ya da banka
müdürlerinin ya da yetkililerinin bireysel yat¨r¨mlar¨ bulunan 
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endüstri ∆irketlerine kredi açt¨klar¨ için s¨k¨nt¨ya dü∆mü∆lerdi. 
Büyük Bunal¨m dönemi politikac¨lar¨ Glass-Steagall Yasas¨’n¨
onaylay¨p bankac¨l¨k, menkul k¨ymetler ve sigorta faaliyetlerinin 
bir arada yürütülmesini yasaklad¨lar. Buna kar∆¨l¨k, bankalar mü∆te-
rilerine daha çe∆itli finansal hizmet sunamazlarsa onlar¨ ba∆ka 
∆irketlere kapt¨racaklar¨ndan yak¨nmaya ba∆lay¨nca 1970’lerde bahis
konusu düzenleme çeli∆kili bir durum yaratt¨.

Bunun üzerine hükümet bankalar¨n mü∆terilerine yeni finans
hizmetlerde bulunmalar¨nda serbestlik tan¨d¨. Kongre en sonunda
Glass-Steagal Yasas¨’n¨ yürürlükten kald¨ran 1999 tarihli Finansal
Hizmetleri Modernle∆tirme Yasas¨’n¨ kabul etti. Yeni yasa bankala-
r¨n o güne de·in yararland¨klar¨ tüketici bankac¨l¨·¨ndan menkul
k¨ymetlere kefil olmaya kadar her∆eyi kapsayan geni∆ özgürlükler-
den de öteye gitti. Bankac¨l¨k, menkul k¨ymetler ve sigorta ∆irketle-
rinin kar∆¨l¨kl¨ fonlar, hisse senetleri ve tahviller, sigorta ve otomo-
bil kredileri gibi mali hizmetleri de kapsayan ürünleri pazarlayan 
finans konglomeralar¨ kurmalar¨na izin verdi. Ta∆¨mac¨l¨k, teleko-
münikasyon ve di·er endüstrilerdeki düzenlemeleri gev∆eten yasalar
gibi söz konusu yasan¨n da finans kurulu∆lar¨ aras¨nda bir birle∆me-
ler dalgas¨ yaratmas¨ bekleniyordu.

Yeni Düzen dönemi mevzuat¨ genelde ba∆ar¨l¨ oldu ve Ameri-
kan bankac¨l¨k sistemi ¿kinci Dünya Sava∆¨’n¨ izleyen y¨llarda 
yeniden sa·l¨·¨na kavu∆tu; fakat, k¨smen toplumsal düzenlemeler
nedeniyle 1980’lerde ve 1990’larda yeniden s¨k¨nt¨ya dü∆tü. Hükü-
met sava∆tan sonra bireysel konut mülkiyetini yayg¨nla∆t¨rmay¨ 
istedi·i için yeni bir bankac¨l¨k kesimi – “tasarruf ve kredi” (T&K)
endüstrisi – yaratt¨. Sözü edilen kesim ipotek diye bilinen uzun 
vadeli konut kredileri sa·lamaya yönelik olacakt¨. Tasarruf ve kredi
sistemi önemli bir sorunla kar∆¨la∆t¨: ipotekler genelde 30 y¨l süreli
oluyor ve sabit faiz oranlar¨ uygulan¨yor, buna kar∆¨l¨k di·er mevdu-
at¨n ço·unlu·una daha k¨sa vade uygulan¨yordu. K¨sa vadeli faiz
oranlar¨ uzun vadeli ipotek faizi oranlar¨n¨ a∆arsa tasarruf ve kredi
kurulu∆lar¨ zarara u·rayabilirlerdi. Tasarruf ve kredi kurulu∆lar¨n¨ ve
bankalar¨ bu olas¨l¨·a kar∆¨ korumak isteyen düzenleyici kurulu∆lar
mevduat faizi oranlar¨n¨ kontrol etmeye karar verdiler.

Sistem bir süre için iyi i∆ledi. 1960’larda ve 1970’lerde hemen
hemen tüm Amerikal¨lar ev sat¨n almak için T&K finansman¨ 
kulland¨lar. Mevduata verdikleri faizler dü∆ük olmas¨na kar∆¨n
T&K’lar¨ son derecede güvenilir bir yat¨r¨m ortam¨ sayan milyonlar-
ca Amerikal¨ onlara para yat¨rd¨lar; ancak, genel faiz oranlar¨ enflas-
yon yüzünden 1960’larda yükselmeye ba∆lad¨. 1980’lere gelindi·in-
de çok say¨da mevduat sahibi daha yüksek gelir elde etmek amac¨y-
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la tasarruflar¨n¨ para piyasas¨ndaki fonlara ve bankalar d¨∆¨ndaki 
kurulu∆lara yat¨rmaya ba∆lam¨∆t¨. Bahis konusu geli∆me ellerindeki
uzun vadeli kredi portföylerini kar∆¨layacak yeni mevduat toplaya-
mayan bankalar¨ ve T&K’lar¨ büyük bir parasal dar bo·aza soktu.

Onlar¨n zor durumda kald¨klar¨n¨ gören hükümet banka ve
T&K faiz oranlar¨ için getirdi·i tavanlar¨ 1980’lerde yava∆ yava∆
kald¨rmaya ba∆lad¨. An¨lan uygulama bu kurulu∆lar¨n yeni mevduat
bulmalar¨n¨ bir süre için kolayla∆t¨rd¨ysa da mevduat sahiplerine
∆imdi verdikleri faiz elde ettikleri faiz gelirinden dü∆ük kald¨·¨ için
T&K’lar¨n ipotek portföylerinde büyük ve yayg¨n zarara u·ramala-
r¨na yol açt¨. Yine yak¨nmalar¨ göz önünde bulunduran Kongre
T&K’lar¨n daha yüksek gelir getiren yat¨r¨mlar yapabilmelerini 
sa·lamak için kredilere ili∆kin s¨n¨rlamalar¨ gev∆etti. Kongre 
özellikle T&K’lar¨n tüketici, i∆yeri ve ticari ta∆¨nmaz mal kredisi
sunmalar¨na izin verdi. T&K’lar¨n ellerinde bulundurmak zorunda
olduklar¨ sermaye miktar¨na ili∆kin belirli düzenlemeleri de serbest-
le∆tirdi.

Modalar¨n¨n geçece·inden korkan çok say¨da T&K ta∆¨nmaz
mal al¨mlar¨ gibi yüksek riskli spekülatif te∆ebbüslere giri∆tiler. 
Çok kez özellikle ekonomik ko∆ullar¨n olumsuzla∆mas¨ yüzünden 
bu gibi giri∆imler kar getirmedi. Baz¨ T&K’lar giderek onlar¨ ya·ma
eden (hortumlayan) kötü niyetli ki∆ilerin eline geçti. Pek çok T&K
büyük zarara u·rad¨. Düzenleyici kurulu∆lar¨n personeli bütçe k¨s¨n-
t¨lar¨ ve siyasal bask¨lar yüzünden azald¨·¨ için de hükümet büyü-
mekte olan bunal¨m¨ geç fark etti.

T&K bunal¨m¨ birkaç y¨l içinde Amerika tarihindeki en büyük
finans skandal¨na dönü∆tü. 1980’lerin sonunda çok say¨da T&K 
iflasa sürüklendi; 1970’lerde faaliyet gösteren TK&’lar¨n yakla∆¨k
yar¨s¨ 1989’da i∆ dünyas¨ndan çekilmi∆ti. Mevduat sahiplerinin 
yat¨r¨mlar¨n¨ garanti alt¨na alan Federal Tasarruf ve Kredi Sigortas¨
Anonim ≈irketi’nin kendisi de borçlar¨n¨ ödeyemez duruma dü∆tü.
1989’da Kongre ve Ba∆kan vergi mükelleflerinin paralar¨yla finanse
edilen bir kurtarma yöntemi olarak Finans Kurumlar¨ Reform, 
¿yile∆tirme ve Uygulama Yasas¨’n¨n kabulü üzerinde anla∆maya 
vard¨lar. Borçlar¨n¨ ödeyemeyen T&K’leri tasfiye etmek için yasa
ile 50 milyar dolar sa·land¨, tasarruf kurulu∆lar¨na ili∆kin düzenle-
meler tümüyle de·i∆tirildi ve yeni portföy s¨n¨rlamalar¨ getirildi. 
¿flasa sürüklenmi∆ olan kurulu∆lar¨ tasfiye etmek amac¨yla Likidite
Güvencesi Anonim ≈irketi ad¨ verilen yeni bir hükümet kurulu∆u 
yarat¨ld¨. Söz konusu kurulu∆a Mart 1990’da 78 milyar dolar daha
verildi; ancak, T&K’lar¨n tasfiyesinin önceden tahmin edilen 
maliyeti giderek yükseldi ve 200 milyar dolar¨ a∆t¨.
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Amerikal¨lar sava∆ sonras¨ döneminde bankac¨l¨·a getirilen 
düzenlemelere ili∆kin deneyimlerinden bir tak¨m dersler ald¨lar. 
Birinci ders: hükümetin sa·lad¨·¨ mevduat garantisi bankalara
“ko∆u∆ma” tehlikesini azaltt¨·¨ için küçük tasarruf sahiplerinin 
yat¨r¨mlar¨n¨ güvence alt¨na al¨r ve bankac¨l¨k sistemindeki istikrar¨
korur. ¿kinci ders: faiz oran¨ kontrolleri bir sonuç vermez. Üçüncü
ders: hükümet yat¨r¨m bankalar¨n¨n faaliyetlerini yönlendirmemeli-
dir; aksine, yat¨r¨mlar piyasa güçlerinin etkisine ve ekonomik niteli-
·e dayan¨larak belirlenmelidir. Dördüncü ders: içerdekilere ya 
da içerdekilerle ba·lant¨l¨ ∆irketlere banka kredisi verilmeden önce
özenli bir inceleme yap¨lmal¨ ve bu gibi kredilere bir s¨n¨rlama 
getirilmelidir. Be∆inci ders: bankalar borçlar¨n¨ ödeyemez duruma
dü∆er dü∆mez kapat¨lmal¨, mevduat sahiplerine ödeme yap¨lmal¨ 
ve bu bankalar¨n açt¨klar¨ krediler daha sa·l¨kl¨ ba∆ka kredi 
kurulu∆lar¨na devredilmelidir. ¿flas etmi∆ kurulu∆lar¨n faaliyetlerini 
sürdürmelerine göz yumulmas¨ sadece yeni krediler verilmesini 
durdurur ve ekonomik geli∆meyi engeller.

Son olarak, Amerikal¨lar¨n inanc¨na göre, borçlar¨n¨ ödeyemez
duruma dü∆en bankalar¨n iflas etmelerine izin verilmesi gerekmekte
ise de hükümet onlar¨ sürekli olarak denetlemekle ve tüm ekonomi-
ye zarar¨ dokunabilecek gereksiz ölçüde riskli kredi açmalar¨n¨ 
önlemekle yükümlüdür. Düzenleyici kurulu∆lar yürüttükleri do·ru-
dan denetlemelerin yan¨ s¨ra bankalar¨n sermayelerinin büyük 
bir bölümünü kendilerinin yaratmalar¨n¨n gerekli oldu·unu da 
sürekli biçimde vurgulamaktad¨rlar. Zararlar¨n¨ kapatmalar¨ için
bankalara fon sa·lanmas¨na ek olarak sermaye birikimine gidilmesi
de istenirse iflas durumunda bu paralar¨ da yitireceklerini dü∆ünen
banka sahipleri daha sorumlu davranabilirler. Düzenleyici kuru-
lu∆lar bankalardan mali durumlar¨n¨ aç¨klamalar¨n¨ istemenin de
önemli oldu·unu vurgulamaktad¨rlar; ne gibi faaliyetlere giri∆tikleri
ve hangi ko∆ullarda çal¨∆t¨klar¨ halk taraf¨ndan bilinen bankalar¨n
daha ihtiyatl¨ davranmalar¨ olas¨l¨·¨ vard¨r.

Birle∆ik Devletler’de çevreyi etkileyen faaliyetlerin düzenlen-
mesine oldukça yak¨n geçmi∆te ba∆lanm¨∆sa da bu uygulama ekono-
miye hükümet taraf¨ndan toplumsal bir amaçla müdahale edilmesi-
nin iyi bir örne·i olmu∆tur.

1960’lar¨n ba∆lar¨nda Amerikal¨lar endüstriyel geli∆menin 
çevre üzerindeki etkisi konusunda giderek artan bir endi∆e duymaya
ba∆lad¨lar. Sözgelimi karayollar¨n¨ kullanan çok say¨da otomobilin
ç¨kard¨·¨ egzost gazlar¨n¨n büyük kentlerde görülmeye ba∆lanan 
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sis ve duman kar¨∆¨m¨ndan olu∆an hava kirlili·ine (smog) ve di·er
çe∆itli hava kirliliklerine neden oldu·u aç¨kland¨. Kirlenme, ekono-
mistlerin d¨∆sall¨k diye adland¨rd¨·¨ ve ona neden olan kurulu∆un 
kaç¨nabildi·i ancak tüm toplumun katlanmak zorunda bulundu·u 
bir bedeli temsil ediyordu. Piyasa güçleri bu gibi sorunlar¨ ele 
alamay¨nca birçok çevreci, hükümetin dünyadaki k¨r¨lgan çevresel
sistemi koruma konusunda ahlaki bir yükümlülük alt¨nda oldu·unu
belirtip gerekirse ekonomideki büyümenin bir k¨sm¨ndan fedakarl¨k
edilmesini önermeye ba∆lad¨lar. Kirlili·i önlemek için aralar¨nda
1963 tarihli Temiz Hava Yasas¨, 1972 tarihli Temiz Su Yasas¨ 
ve 1974 tarihli Güvenilir ¿çme Suyu Yasas¨ da bulunan birçok yasa
kabul edildi.

Çevreyi korumak amac¨yla çal¨∆an çok say¨da federal progra-
m¨ tek bir kurulu∆ olarak içinde toplayan ABD Çevre Koruma 
¿daresi’nin Aral¨k 1970’te kurulmas¨ çevrecilerin büyük bir ba∆ar¨s¨
olmu∆tur. ¿dare kabul edilebilir kirlenme s¨n¨rlar¨n¨ belirler ve uygu-
lar; kirlenmeye yol açanlar¨n bu standardlara uymalar¨n¨ sa·lamak
için onlara süre tan¨r. Bahis konusu sorumluluklar¨n pek ço·u 
yeni saptand¨·¨ndan endüstri kurulu∆lar¨na uyum için yeterli süre 
verilir ve bu süreler çok kez birkaç y¨l olarak belirlenir. ¿dare’nin
bölgesel bürolar¨ kapsaml¨ çevre koruma çal¨∆malar¨na yönelik 
bölge programlar¨ geli∆tirir, önerir ve onaylanan programlar¨ 
uygular.

Derlenen veriler çevre niteli·inde büyük ba∆ar¨lar elde edildi-
·ini ortaya ç¨karm¨∆t¨r; sözgelimi hemen hemen her tür hava kirlili-
·inde ülke genelinde bir azalma olmu∆tur. Buna kar∆¨n çok say¨da
Amerikal¨ 1990’a gelindi·inde hava kirlili·i ile sava∆maya yönelik
daha çok çaba sarf edilmesi gerekti·i dü∆ünüyordu. Kongre Temiz
Hava Yasas¨’nda önemli de·i∆iklikler yapt¨ ve bu de·i∆iklikler
Ba∆kan George Bush (1989–1993) taraf¨ndan imzalan¨p yürürlü·e
girdi. Ayr¨ca asit ya·muru diye bilinen olaya neden olan sülfür 
dioksit gaz¨ yay¨lmas¨n¨ önemli derecede azaltmak amac¨yla piyasa-
ya dayal¨ yenilikçi bir yöntem geli∆tirilmesi için yasalara hüküm 
konuldu. Bu tür kirlili·in özellikle Birle∆ik Devletler’in Do·u 
kesimlerinde ve Kanada’da ormanlar ve göllerde ciddi zarara yol 
açt¨·¨ dü∆ünülmekteydi.

Toplumsal düzenlemeler hakk¨nda liberallerle muhafazakarlar
aras¨nda ya∆anan görü∆ ayr¨l¨klar¨ zaman zaman di·er alanlara da
yay¨lmakla birlikte çevre ve i∆yeri sa·l¨·¨ ve güvenli·i konular¨nda
en yo·un biçimde derinle∆mektedir. Hükümet toplumsal düzenleme-
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leri 1970’lerde ba∆ar¨yla uygulad¨; buna kar∆¨l¨k, Cumhuriyetçi
Ba∆kan Ronald Reagan (1981–1989) 1980’lerde an¨lan düzenleme-
leri s¨n¨rlamaya çal¨∆t¨ ve bunda bir ölçüde ba∆ar¨l¨ oldu. Ulusal 
Karayollar¨ Trafik Güvenli·i Yönetimi ve ¿∆ Güvenli·i ve Sa·l¨·¨
Yönetimi taraf¨ndan uygulanan düzenlemeler birkaç y¨l boyunca
önemli oranda frenlendi ve otomobil üreticilerinin araçlara hava 
yast¨klar¨ (pek çok kaza an¨nda ∆i∆ip araçtaki yolcular¨ koruyan 
düzenekler) konulmas¨n¨ gerektiren federal standardlar¨n uygulan¨p
uygulanmayaca·¨ tart¨∆mas¨ benzeri geli∆meler görüldü. Sonuçta 
bu düzeneklerin konulmas¨ zorunlulu·u getirildi.

Demokrat Clinton yönetimi 1992’de görevi devrald¨ktan sonra
toplumsal düzenlemeler yeni bir ivme kazanmaya ba∆lad¨. Buna
kar∆¨n, Cumhuriyetçi Parti 40 y¨ldan beri ilk kez 1994’te Kongre’de
kontrolü eline geçirince toplumsal düzenlemecileri yeniden tam 
anlam¨yla savunmada b¨rakt¨. Bunun üzerine ¿∆ Güvenli·i ve Sa·l¨-
·¨ Yönetimi gibi kurulu∆lar düzenleme konusunda daha ihtiyatl¨
davranmaya ba∆lad¨lar.

1990’larda yasama organ¨n¨n büyük bask¨s¨ alt¨nda kalan 
Çevre Koruma ¿daresi sert düzenlemelere ba∆vurmak yerine i∆ 
çevrelerini çevreyi korumalar¨ için ikna etmeye yöneldi. ¿dare, 
faaliyetleri s¨ras¨nda havaya püskürtülen küçük kurum parçac¨klar¨-
n¨ azaltmalar¨ için otomobil ve elektrik üreticilerine bask¨ yapt¨ ve
f¨rt¨nalar¨n ve çiftliklerde kullan¨lan kimyasal gübrelerin neden 
oldu·u su kirlenmelerini kontrol etmeye çal¨∆t¨. Bu s¨rada Ba∆kan
Clinton’un iki dönem yard¨mc¨l¨·¨n¨ yapan ve çevrenin korunmas¨-
na önem veren Al Gore, ¿dare’nin politikas¨n¨ destekleyip küresel
¨s¨nmay¨ s¨n¨rlamak için hava kirlili·inin azalt¨lmas¨na, çok etkin
yak¨t kullanan ve havaya daha az kirletici maddeler saçan bir otomo-
bil geli∆tirilmesine ve kitle ta∆¨ma araçlar¨ kullanan i∆çilerin te∆vik
edilmesine yönelik çal¨∆malar yapt¨.

Hükümet te düzenleme amaçlar¨na eri∆mek için piyasa güçle-
rini daha az bozaca·¨n¨ umut etti·i bir fiyat sistemini kullanma 
yolunu denedi. Sözgelimi kirlili·i önleyici bir kredi sistemi geli∆tir-
di. ≈irketlerin bu kredileri birbirlerine satmalar¨na izin veriliyordu.
Kirlili·i önleyici yükümlülüklerini en ucuza gerçekle∆tirebilen ∆ir-
ketler kredilerini di·er ∆irketlere satabiliyorlard¨. Yetkililer genel
kirlili·i önleme amaçlar¨na bu yoldan en etkin biçimde eri∆ilebilece-
·ini umuyorlard¨.

Ekonomik düzenlemelerin gev∆etilmesi uygulamas¨ çekicili·i-
ni 1990’lar¨n sonuna kadar ∆öyle böyle sürdürdü. Hizmet alan¨n¨n
da·¨n¨k olmas¨ yüzünden elektrik üreticilerine uygulanan düzenle-
melerin çok karma∆¨k bir sorun yaratt¨·¨ anla∆¨l¨nca pek çok eyalet-
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te buna son verildi. Bahis konusu üreticili·in hem özel sektörde hem
kamu sektöründe içiçe girmi∆ bulunmas¨ ve elektrik üretme tesisle-
rinin kurulu∆ giderlerinin çok büyük bir sermaye birikimi gerektir-
mesi de bu karma∆¨kl¨·a katk¨da bulundu. D
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Amerikan ekonomisinde hükümetin rolü belirli endüstri 
alanlar¨ndaki düzenleme faaliyetlerinin çok ötesine geçer. Hükümet
genel ekonomik faaliyetin h¨z¨n¨ da ayarlayarak tam istihdam ve 
fiyat istikrar¨ sa·lamaya çal¨∆¨r. Söz konusu amaçlara eri∆mek için
elinde iki temel araç vard¨r: hükümet harcamalar¨n¨n ve vergilerin
uygun düzeyini belirledi·i maliye politikas¨ ve para arz¨n¨ düzenle-
di·i para politikas¨.

1930’lardaki Büyük Bunal¨m’dan beri Birle∆ik Devletler 
ekonomi politikas¨ tarihinin büyük bir bölümü hükümetin durmadan
sürekli büyümeyi ve fiyatlarda istikrar¨ sa·lamaya yol açacak bir
maliye politikas¨-para politikas¨ karmas¨ arama çabalar¨yla geçti. 
Bu çok kolay bir i∆ olmad¨·¨ için an¨lan süre içinde önemli ba∆ar¨-
s¨zl¨klarla da kar∆¨la∆¨ld¨.

Buna kar∆¨l¨k hükümet sürekli büyüme sa·lamakta gittikçe 
daha ba∆ar¨l¨ oldu. Amerikan ekonomisi 1854–1919 y¨llar¨ aras¨nda
büyümek için oldu·u kadar büzülmek için de zaman harcad¨: mal 
ve hizmet üretimindeki art¨∆ olarak tan¨mlanan ortalama ekonomik
büyüme 27 ay sürerken ortalama daralma yani üretimin azald¨·¨ 
dönem de 22 ay devam etti. 1919–1945 aras¨nda durum düzeldi ve
ortalama büyüme 35 aya yükselirken ortalama daralma da 18 aya
dü∆tü. 1945–1991 aras¨nda durum daha da düzeldi ve ortalama süre-
ler s¨ras¨yla 50 ay ve sadece 11 ay olarak gerçekle∆ti.

Buna kar∆¨n enflasyonun kontrol edilmesinin daha zor oldu·u
ortaya ç¨kt¨. Fiyatlar ¿kinci Dünya Sava∆¨ öncesinde dikkat çekici 
biçimde istikrarl¨yd¨; sözgelimi 1940’ta tüketici fiyatlar¨n¨n düzeyi
1778’deki düzeyinden fazla de·ildi. Bundan 40 y¨l sonra ise 
1980 y¨l¨ fiyat düzeyi 1940’takinin yüzde 400 üzerinde gerçekle∆ti.

Hükümetin enflasyon konusundaki göreli ba∆ar¨s¨zl¨·¨ k¨smen
sava∆ sonras¨ döneminin ba∆lar¨nda daralmalarla çok daha fazla 
u·ra∆mak ve bunun sonucunda i∆sizli·e yol açmak zorunda kald¨·¨
gerçe·ini yans¨tmaktad¨r. Hükümet bunun aksine 1979’dan ba∆laya-
rak enflasyona daha büyük bir önem verdi ve bu konudaki ba∆ar¨s¨
da çarp¨c¨ biçimde artt¨. 1990’lar¨n sonlar¨nda ülkede mutluluk 
yarat¨c¨ bir güçlü büyüme, dü∆ük i∆sizlik ve yava∆ bir enflasyon 
birarada ya∆an¨yordu. Yine de politika yap¨c¨lar bir yandan gelecek
konusunda genelde iyimser davran¨rken bir yandan da yeni yüzy¨l¨n
neler getirece·i konusundaki karars¨zl¨klar¨n¨ belirtmeden edemi-
yorlard¨.
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1930’lardan beri hükümet harcamalar¨ndaki sürekli art¨∆ hükü-
metin de büyümesine e∆lik etti. Federal hükümet 1930’da ülkedeki
gayr¨ safi milli has¨lan¨n (GDP) ya da ithalat ve ihracat d¨∆¨nda 
üretilen toplam mal ve hizmetlerin sadece yüzde 3,3’ünü sa·l¨yordu.
Bu oran ¿kinci Dünya Sava∆¨’n¨n yo·unla∆t¨·¨ 1944’te GDP’nin 
yakla∆¨k yüzde 44’ü oldu ve 1948’de yüzde 11,6’ya geriledi. Buna
kar∆¨l¨k ilerideki y¨llarda hükümetin harcamalar¨ GDP’nin bir parça-
s¨ olarak genellikle artt¨ ve önceleri bir parça azalm¨∆ken 1983’te 
hemen hemen yüzde 24 oldu. 1999’da ise yakla∆¨k yüzde 21’di.

Maliye politikas¨n¨n haz¨rlanmas¨ çok ayr¨nt¨l¨ bir süreçtir.
Ba∆kan her y¨l Kongre’ye bir bütçe ya da harcama plan¨ sunar. 
Yasama organ¨ üyeleri ba∆kan¨n önerilerini birkaç a∆amada ele al¨r-
lar. ¿lk olarak genel harcama ve vergi düzeylerini kararla∆t¨r¨rlar.
Bundan sonra toplam miktar¨, sözgelimi, milli savunma, sa·l¨k ve
insan hizmetleri, ula∆t¨rma gibi bölümlere ay¨r¨rlar. Kongre son 
olarak her bölüm için paran¨n nas¨l harcanaca·¨n¨ belirleyen bireysel
ödenek yasa taslaklar¨n¨ ele al¨r. Her bir ödenek yasa tasla·¨n¨n 
yürürlü·e girmesi için ba∆kan taraf¨ndan imzalanmas¨ gereklidir.
Bahis konusu süreç Kongre’nin hemen hemen tüm bir birle∆im 
dönemini doldurur; ba∆kan önerilerini ≈ubat ba∆lar¨nda sunar 
ve Kongre ödenek yasa taslaklar¨ üzerindeki çal¨∆malar¨n¨ çok kez
Eylül ay¨na ve bazan daha ileri bir tarihe kadar bitirmez.

Federal hükümetin harcamalar¨n¨ kar∆¨lamak amac¨yla kullan-
d¨·¨ ba∆l¨ca gelir kayna·¨ bireylerden al¨nan ve 1999’da toplam 
federal gelirin yüzde 48’ini olu∆turan gelir vergisi olmu∆tur. Sosyal
güvenlik ve Medicare programlar¨ yayg¨nla∆t¨kça bu program-
lar¨n finansman¨nda kullan¨lan bordro vergilerinin önemi de gittik-
çe artm¨∆t¨r. Bordro vergileri 1998’de tüm federal gelirlerin üçte 
birini olu∆turmu∆tur; i∆verenler ve i∆çiler her y¨l 68.400 dolara
kadar olan ücretlerinin yüzde 7,65’ine e∆it bir vergi ödemek zorun-
dad¨rlar. Federal hükümet gelirinin yüzde 10’unu ∆irket karlar¨ndan
ald¨·¨ kurumlar vergisi ile, geri kalan¨n¨ da di·er çe∆itli vergilerle
kar∆¨lar. (Yerel hükümetler bunun aksine gelirlerinin en büyük 
bölümünü emlak vergileriyle sa·larlar. Eyalet hükümetleri gelenek-
sel olarak sat¨∆ ve tüketim vergilerine dayan¨rlard¨; fakat, ¿kinci
Dünya Sava∆¨’ndan beri eyalet gelir vergilerinin önemi de giderek
artt¨.)

Günümüzde gelir vergisine ili∆kin tart¨∆malar üç sorun çevre-
sinde toplanmaktad¨r: vergilemenin uygun genel düzeyi ne olmal¨-
d¨r; vergi nas¨l bir a∆amayla ya da “artan oranla” al¨nmal¨d¨r; vergi
ne dereceye kadar toplumsal amaçlara eri∆mek için kullan¨lmal¨d¨r?
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Vergilemenin genel düzeyi bütçe görü∆meleri s¨ras¨nda karar-
la∆t¨r¨l¨r. Amerikal¨lar her ne kadar hükümetin bütçe aç¨·¨ vermesini
ve 1970’lerde, 1980’lerde ve 1990’lar¨n bir bölümünde toplanan
vergilerden daha fazla harcamas¨n¨ ho∆görüyle kar∆¨lam¨∆larsa da
genellikle bütçenin dengeli olmas¨ gerekti·ine inan¨rlar. Demokrat-
lar¨n pek ço·unun daha hareketli bir hükümeti desteklemek için 
daha yüksek oranda vergi toplanmas¨na ho∆görüyle bakmalar¨na
kar∆¨n Cumhuriyetçiler genelde daha az vergi al¨nmas¨n¨ ve daha 
küçük bir hükümet olmas¨n¨ benimsemektedirler.

Gelir vergisi ba∆lang¨çtan itibaren artan oranl¨ olarak tahakkuk
ettirilmi∆ yani daha çok kazanan bireyler daha yüksek oranda vergi
ödemi∆lerdir. Demokratlar¨n ço·unlu·u artan oranlar¨n daha yüksek
belirlenmesini benimsemekte ve daha çok kazanan bireylerin daha
çok vergi ödemelerinin adil oldu·unu ileri sürmektedirler. Buna
kar∆¨l¨k çok say¨da Cumhuriyetçi ise yüksek bir artan oran yap¨s¨n¨n
bireyleri çal¨∆maktan ve yat¨r¨m yapmaktan vazgeçirece·ini ve 
bunun da tüm ekonomiye zarar verece·ini iddia etmekte, bu neden-
le de daha dengeli oranlar içeren bir vergi yap¨s¨ kurulmas¨n¨ 
istemektedirler. Baz¨lar¨ herkese tek düze ya da “sabit” bir vergi 
oran¨ uygulanmas¨n¨ bile önermektedirler. (Hem Demokrat hem 
de Cumhuriyetçi baz¨ ekonomistler hükümet gelir vergisinden 
tümüyle vazgeçip onun yerine bir tüketim vergisi getirir ve mükel-
leflerin kazand¨klar¨ndan de·il harcad¨klar¨ndan vergi almaya
ba∆larsa ekonominin daha iyiye gidece·ini söylemektedirler. Bu 
görü∆ün yanda∆lar¨ böylelikle tasarruflar¨n ve yat¨r¨mlar¨n te∆vik
edilece·ini belirtmektedirler. Buna kar∆¨l¨k, bahis konusu görü∆
1990’lar¨n sonlar¨na kadar yeterli destek sa·layamad¨·¨ için yasa-
la∆ma ∆ans¨ pek bulunmamaktad¨r.)

Parlamenterler geçti·imiz y¨llarda belirli ekonomik faaliyet
türlerini te∆vik etmek amac¨yla çe∆itli vergi ba·¨∆¨kl¨klar¨ ve 
indirimleri onaylam¨∆lard¨r. Vergi mükelleflerinin konut almak 
amac¨yla sa·lad¨klar¨ krediler için ödedikleri faizleri vergilenebilir
gelirlerinden dü∆meleri bunun en iyi örne·idir. Hükümet, ayn¨ ∆ekil-
de, dü∆ük ve orta gelirli mükelleflerin emeklilik sonras¨ harcamala-
r¨n¨ ve çocuklar¨n¨n üniversite giderlerini kar∆¨lamak için özel Birey-
sel Emeklilik Fonlar¨’nda biriktirdikleri paran¨n belirli bir kesimine
de vergi ba·¨∆¨kl¨·¨ uygulamaktad¨r.

Belki de gelir vergisi uygulamas¨na ba∆land¨·¨ndan beri en
kapsaml¨ ABD vergi sistemi reformunu olu∆turan 1986 tarihli Vergi
Reformu Yasas¨ ile gelir vergisi oranlar¨ dü∆ürüldü; buna kar∆¨l¨k,
benimsenmi∆ gelir vergisi indirimlerinden ço·u azalt¨ld¨ysa da konut
ipotek indirimleri ile ¿ç Gelirler Servisi indirimlerine dokunulmad¨.
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Vergi Reformu Yasas¨ bir önceki yasa ile saptanan ve en yükse·i
yüzde 50 olan 15 vergi dilimi yerine yüzde 15 ve yüzde 28 düzeyin-
de iki dilimli bir sistem olu∆turuyordu. Di·er baz¨ hükümlerle 
de milyonlarca dü∆ük gelirli Amerikal¨n¨n vergileri dü∆ürüldü ya 
da tümüyle vergileme d¨∆¨nda b¨rak¨ld¨lar.

Birle∆ik Devletler 1930’lardaki Büyük Bunal¨m yüzünden 
sendeleyince hükümet sadece kendisini desteklemek ya da toplum-
sal politikalar¨ uygulamak için de·il ayn¨ zamanda ekonomik 
büyümeyi ve istikrar¨ te∆vik için de maliye politikas¨n¨ kullanmaya
ba∆lad¨. Politika yap¨c¨lar ¿ngiliz ekonomisti John Maynard 
Keynes’in etkisinde kald¨lar. Keynes ¿stihdam, Faiz ve Paraya
¿li∆kin Genel Kuram (1936) adl¨ çal¨∆mas¨nda o zamanlardaki 
önlenemez i∆sizli·in mal ve hizmetlere kar∆¨ yetersiz talep bulunma-
s¨ yüzünden ortaya ç¨kt¨·¨n¨ iddia ediyordu. Keynes’e göre halk¨n
ekonomide üretilen her∆eyi alabilecek ölçüde geliri yoktu ve bu 
nedenle de fiyatlar dü∆üyor, ∆irketler ya zarara u·ruyor ya da iflas
ediyorlard¨. Bu da bir k¨s¨r döngü yaratabiliyordu. ¿flas eden ∆irket
say¨s¨ ço·ald¨kça daha çok ki∆i i∆siz kal¨yor, bu durum gelirleri 
daha da azalt¨yor ve böylece korkutucu bir ini∆ sarmal¨ ba∆l¨yor ve
yeni yeni ∆irketler iflas etmeye ba∆l¨yordu. Keynes hükümetin ya
kendi harcamalar¨n¨ artt¨rarak ya da vergileri k¨sarak bu gerilemeyi
durdurabilece·ini iddia ediyordu. Her iki durumda da gelirler ço·a-
l¨r, halk daha fazla harcar ve ekonomi de yeniden büyümeye ba∆lar-
d¨. Keynes ayr¨ca hükümetin söz konusu amaca eri∆mek için bütçe-
sinde aç¨k vermesi gerekiyorsa bunu da yapmas¨ gerekti·i görü∆ün-
deydi; çünkü, bunun aksi daha kötü olur ve ekonomik gerileme 
giderek derinle∆irdi.

Keynes’in görü∆lerine 1930’larda s¨n¨rl¨ bir destek verilmi∆ti;
ancak ¿kinci Dünya Sava∆¨ s¨ras¨nda askeri harcamalarda olu∆an 
büyük patlama onun ileri sürdü·ü kuramlar¨ kan¨tlar gibi görüldü.
Hükümet harcamalar¨ h¨zla yükselince bireylerin geliri artt¨, fabrika-
lar yeniden tam kapasiteyle çal¨∆maya ba∆lad¨ ve Büyük Bunal¨m’¨n
zorluklar¨ geçmi∆te kald¨. Ekonomi bir konut sahibi olmaya ve aile
kurmaya yönelik arzular¨n¨ bast¨rm¨∆ olan bireylerin talebi ile besle-
nerek sava∆tan sonra da büyümesini sürdürdü.

1960’lara gelindi·inde politika yap¨c¨lar Keynes’in kuramlar¨-
na s¨k¨ s¨k¨ya ba·lanm¨∆ gibi görünüyorlard¨. Buna kar∆¨l¨k geriye
dönüp bak¨nca Amerikal¨lar¨n ço·u hükümetin giderek maliye 
politikas¨n¨ yeniden gözden geçirmesini gerektiren ciddi yanl¨∆l¨klar
yapt¨·¨ konusunda birle∆mektedirler. Ba∆kan Lyndon B. Johnson
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(1963–1969) ve Kongre ekonomik büyümeyi te∆vik etmek ve i∆siz-
li·i azaltmak amac¨yla 1964’te bir vergi kesintisine gittikten sonra
yoksullu·u ortadan kald¨rmaya yönelik bir dizi pahal¨ iç harcama
program¨n¨ uygulamaya giri∆tiler. Johnson ayr¨ca Amerika’n¨n 
Vietnam sava∆¨na kat¨lmas¨n¨n yol açt¨·¨ giderlerini kar∆¨lamak için
askeri harcamalar¨ da artt¨rd¨. Bahis konusu büyük hükümet 
programlar¨ tüketicilerin yo·un harcamalar¨yla birle∆ip mal ve hiz-
metlere yönelik talebi ekonominin üretebilece·inin çok ötesine 
itti. Ücretler ve fiyatlar yükselmeye ba∆lad¨. Yükselen ücretler ve 
fiyatlar da k¨sa sürede birbirini besleyip giderek yükselen bir döngü
olu∆turdu. Fiyatlardaki bu genel yükselme enflasyon olarak bilin-
mektedir.

Keynes bu gibi a∆¨r¨ talep dönemlerinde enflasyondan kaç¨n-
mak için hükümetin harcamalar¨ azaltmas¨ ya da vergileri artt¨rmas¨
gerekti·ini ileri sürüyordu. Buna kar∆¨l¨k, politikac¨lar¨n enflasyonu
önleyici maliye politikalar¨n¨ kabullenmeleri zor oldu·u için hükü-
met bunlar¨ uygulamaya direndi. Daha sonra 1970’lerin ba∆lar¨nda
ülke uluslararas¨ petrol ve g¨da maddesi fiyatlar¨ndaki büyük bir
yükseli∆in darbesini yedi. Bu durum politika yap¨c¨lar¨n¨ bir büyük
ikilemle kar∆¨ kar∆¨ya b¨rakt¨. Enflasyonla sava∆ta uygulanacak al¨∆¨-
lagelmi∆ strateji federal harcamalar¨ k¨sarak ya da vergileri artt¨rarak
talebi dizginlemek olmal¨yd¨; fakat bu yap¨l¨rsa zaten yüksek petrol
fiyatlar¨n¨n s¨k¨nt¨s¨n¨ çekmekte bulunan ekonomiden gelirler ç¨ka-
r¨lm¨∆ olacakt¨. Bunun sonucunda da i∆sizlikte büyük bir artma 
olacakt¨. E·er politika yap¨c¨lar yükselen petrol fiyatlar¨n¨n neden
oldu·u gelir kayb¨n¨ kar∆¨lamaya karar verirlerse ya harcamalar¨ 
artt¨rmak ya da vergileri kesmek zorunda kalacaklard¨. Buna kar∆¨-
l¨k her iki politika da petrol ya da g¨da maddesi arz¨n¨ artt¨ramaya-
ca·¨na göre arz¨ de·i∆tirmeden talebi te∆vik etmek sadece fiyatlar¨n
daha çok yükselmesine yol açacakt¨.

Ba∆kan Jimmy Carter (1973–1977) sorunu iki yönlü bir politi-
ka izleyerek çözümlemeye çal¨∆t¨. Maliye politikas¨n¨ federal bütçe
aç¨·¨n¨n artmas¨na izin vererek ve i∆sizler için istihdam yaratma
programlar¨ uygulayarak i∆sizli·i önleyecek biçimde düzenledi. Enf-
lasyonla sava∆ amac¨yla bir gönüllü ücret ve fiyat kontrol program¨
geli∆tirdi. An¨lan stratejinin iki ögesi de i∆lemedi. 1970’lerin sonla-
r¨nda ülke hem büyük i∆sizlik hem yüksek enflasyon s¨k¨nt¨s¨ çeki-
yordu.

Bir yandan çok say¨da Amerikal¨ “stagflasyon” denilen bu ol-
guyu Keynes ekonomisinin i∆lemedi·inin bir kan¨t¨ olarak görürler-
ken di·er yandan bir ba∆ka öge de hükümetin ekonomiyi yönetmek
için maliye politikas¨n¨ kullanmaktaki yeterli·ini daha çok azalt¨yor-
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du. Bütçe aç¨klar¨ mali görünümün de·i∆mez bir parças¨ gibiydi ve
durgun 1970’lerde bir kayg¨ kayna·¨ olarak ortaya ç¨km¨∆t¨. Daha
sonra 1980’lerde Ba∆kan Ronald Reagan (1981–1989) bir vergi ke-
sintileri program¨ izledi ve askeri harcamalar¨ artt¨rd¨. 1986’ya gelin-
di·inde aç¨klar 221 milyar dolara yükselmi∆ ya da toplam federal
harcamalar¨n yüzde 22’sini a∆m¨∆t¨. ≈imdi hükümet talebi artt¨rmak
amac¨yla harcama ya da vergi politikalar¨ yürütmek istese bile sözü
edilen aç¨klar böyle bir strateji uygulanmas¨n¨ dü∆ünülemez hale ge-
tiriyordu.

Bütçe aç¨klar¨n¨n azalt¨lmas¨, 1980’lerin sonlar¨ndan ba∆laya-
rak maliye politikas¨n¨n önde gelen amac¨ oldu. D¨∆ ticaret olanakla-
r¨n¨n h¨zla ço·almas¨ ve teknolojinin yeni ürünler geli∆tirmesi 
kar∆¨s¨nda büyümeyi te∆vik edici hükümet politikalar¨na pek az 
gereksinim varm¨∆ gibi görünüyordu. Bunun yerine, yetkililerin 
iddias¨na göre, daha az aç¨k olunca hükümetin borçlanmas¨na gerek
kalmaz ve böylelikle faiz oranlar¨ dü∆ece·i için i∆ çevrelerinin büyü-
meyi finanse etmek için para bulmas¨ kolayla∆¨rd¨. Hükümet bütçesi
en sonunda 1998’de yeniden bir fazlal¨k gösterdi. Bahis konusu 
geli∆me yeni vergi kesintileri istenmesine yol açt¨ysa da sava∆ 
sonras¨n¨n büyük bebek patlamas¨ ku∆a·¨n¨n emeklilik ya∆¨na 
gelmesi nedeniyle Sosyal Güvenlik sisteminden emekli maa∆¨ 
ve Medicare program¨ndan da sa·l¨k yard¨m¨ almaya ba∆lamas¨ 
yüzünden hükümetin yeni yüzy¨lda önemli bütçe sorunlar¨yla 
kar∆¨la∆aca·¨ anla∆¨l¨nca dü∆ük vergi konusundaki hevesler bir ölçü-
de azald¨.

1990’lar¨n sonlar¨na gelindi·inde politika yap¨c¨lar¨n geni∆
ekonomik amaçlara eri∆mek için maliye politikas¨na ba∆vurmalar¨
olas¨l¨·¨ kendilerinden öncekilere oranla çok daha zay¨ft¨. Bunun 
yerine ekonomiyi marjinal biçimde güçlendirmeye yönelik dar 
kapsaml¨ politika de·i∆ikliklerine odakland¨lar. Ba∆kan Reagan ve
ard¨l¨ George Bush (1989–1993) sermaye kazançlar¨ndan yani 
ta∆¨nmaz mal ya da hisse senedi gibi varl¨klar¨n de·er kazanmas¨yla
olu∆an zenginlik art¨∆lar¨ndan al¨nan vergilerin azalt¨lmas¨na çal¨∆t¨-
lar. Böyle bir de·i∆iklikle tasarruflar¨n ve yat¨r¨mlar¨n te∆vik 
edilece·ini ileri sürdüler. Demokratlar bunun çok büyük ölçüde 
zenginlerin i∆ine yarayaca·¨n¨ söyleyerek de·i∆ikli·e kar∆¨ direndi-
ler. Buna kar∆¨n bütçe aç¨·¨ azal¨nca Ba∆kan Clinton (1993–2001)
taleplere boyun e·di ve en yüksek sermaye kazanc¨ vergisi oran¨
1996’da yüzde 28’den yüzde 20’ye indirildi. Clinton bu arada 
yüksek nitelikli ve bu nedenle de daha üretken ve rekabet yetenekli
bir i∆gücü yarat¨lmas¨na yönelik çe∆itli ö·retim ve meslek e·itimi
programlar¨ geli∆tirerek ekonomiyi etkilemeye çal¨∆t¨.
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Bütçe konusu her ne kadar önemini koruduysa da XX. Yüz-
y¨l’¨n sonlar¨nda toplam ekonomiyi yönetmek i∆levi büyük ölçüde
maliye politikas¨ndan para politikas¨na kayd¨. Para politikas¨ ba·¨m-
s¨z bir ABD hükümet kurulu∆u olan Federal Rezerv Sistemi’nin 
yetkisi alt¨ndad¨r.

Genellikle “Fed” olarak bilinen kurulu∆un 12 bölgesel Federal
Rezerv Bankas¨ ve 25 Federal Rezerv Bankas¨ ≈ubesi vard¨r. Ülke
genelinde kay¨tl¨ tüm ticari bankalar yasa gere·i Federal Rezerv 
Sistemi’nin üyesi olmak zorundad¨r; eyaletlerde kay¨tl¨ bankalar¨n
üye olmas¨ kendi seçeneklerine b¨rak¨lm¨∆t¨r. Federal Rezerv 
Sistemi’nin üyesi olan bir banka genelde bölgesindeki Rezerv 
Bankas¨’ndan bir bireyin toplumundaki bir bankay¨ kulland¨·¨ 
biçimde yararlan¨r.

Federal Rezerv Sistemi’ni yedi ki∆inin olu∆turdu·u Federal 
Rezerv Guvernörler Kurulu yönetir. Kurulun Ba∆kan taraf¨ndan 
atanan ve örtü∆en 14 y¨ll¨k süreler boyunca görev yapan yedi üyesi
vard¨r. Kurulun en önemli para politikas¨ kararlar¨ yedi guvernörden,
New York Federal Rezerv Bankas¨ ba∆kan¨ndan ve dönü∆ümlü 
olarak görev yapan dört di·er Federal Rezerv Bankas¨ ba∆kan¨ndan
olu∆an Federal Aç¨k Piyasa Komitesi taraf¨ndan al¨n¨r. Federal 
Rezerv Sistemi çal¨∆malar¨ konusunda Kongre’ye dönem raporlar¨
vermekle yükümlü olmakla birlikte guvernörler yasa gere·i Kongre
ve Ba∆kana kar∆¨ ba·¨ms¨zlard¨r. Fed’in en önemli politika görü∆me-
lerini kapal¨ oturumlarda yapmas¨ ve bunlar¨ çok kez belirli bir süre
geçtikten sonra aç¨klamas¨ da söz konusu ba·¨ms¨zl¨·¨ güçlendir-
mektedir. Kendine ait tüm i∆letme harcamalar¨n¨ da yat¨r¨m gelirle-
riyle ve verdi·i hizmet kar∆¨l¨·¨ ald¨·¨ paralarla kar∆¨lar.

Ekonomideki toplam para ve kredi arz¨ üzerindeki kontrolünü
sürdürebilmek için Federal Rezerv’in elinde üç temel araç vard¨r.
Bunlardan en önemlisi aç¨k piyasa i∆lemleri olarak bilinir; yani 
hükümet menkul k¨ymetlerinin al¨m¨ ya da sat¨m¨ faaliyetidir. 
Federal Rezerv para arz¨n¨ artt¨rmak amac¨yla bankalardan, di·er
i∆letmelerden ya da bireylerden hükümete ait menkul k¨ymetleri 
al¨r ve çekle (bast¨·¨ bir yeni para kayna·¨) ödeme yapar; Fed’in 
çekleri bankalara yat¨r¨ld¨·¨nda bir k¨sm¨ borç olarak verilebilecek
ya da yat¨r¨mda kullan¨labilecek yeni ihtiyatlar olu∆turur ve böyle-
likle de sürümdeki para arz¨n¨ artt¨r¨r. Buna kar∆¨n Fed para arz¨n¨
k¨smak isterse bankalara hükümet menkul k¨ymetleri satar ve böyle-
ce ellerindeki ihtiyatlar¨ alm¨∆ olur. Ellerlindeki ihtiyatlar azalan
bankalar borç vermeyi k¨smak zorunda kal¨rlar ve buna ba·l¨ olarak
para arz¨ da dü∆er.
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Fed mevduat alan kurulu∆lar¨n kasalar¨nda nakit ya da bölgele-
rindeki Rezerv Bankalar¨nda mevduat olarak bulundurmalar¨ gere-
ken ihtiyat düzeyini belirlemek yoluyla da para arz¨n¨ kontrol edebi-
lir. ¿htiyat oran¨ artt¨r¨l¨nca bankalar ellerinde daha fazla para tutmak
zorunda kal¨rlar ve böylece para arz¨ azal¨r; buna kar∆¨l¨k ihtiyat
oranlar¨n¨n dü∆ürülmesi aksine i∆ler ve para arz¨n¨ ço·alt¨r. Bankalar
ihtiyat gereksinimlerini kar∆¨layabilmek amac¨yla birbirlerine s¨k s¨k
bir gecelik borç para verirler. Bahis konusu borçlara ili∆kin bulunan
ve “federal fon oran¨” diye bilinen oranlar belirli bir anda para 
politikas¨n¨n ne kadar “s¨k¨” ya da “gev∆ek” oldu·unun temel bir 
ölçütüdür.

Fed’in elindeki üçüncü araç reeskont oran¨ ya da ticari banka-
lar¨n Rezerv Bankalar¨’ndan borç al¨rken ödedikleri faiz oran¨d¨r.
Fed reeskont oran¨n¨ yükselterek ya da dü∆ürerek borç al¨mlar¨n¨
te∆vik edebilir ya da daha az çekici duruma getirebilir ve böylelikle
bankalar¨n borç olarak verebilecekleri gelir miktar¨n¨ de·i∆tirebilir.

An¨lan araçlar Federal Rezerv’in ABD ekonomisindeki para ve
kredi miktar¨n¨ azalt¨p ço·altmas¨na olanak yarat¨r. Para arz¨ ço·a-
l¨nca kredilerin gev∆edi·i söylenir. Böyle durumlarda faiz oranlar¨n-
da dü∆me, i∆letmelerin ve bireylerin tüketim harcamalar¨nda yüksel-
me e·ilimi görülür ve istihdam artar; e·er ekonomi tam kapasitesine
yak¨n bir faaliyet içindeyse sürümde çok fazla para bulunmas¨ 
enflasyona ya da dolar¨n de·erinde dü∆meye yol açabilir. Buna
kar∆¨n para arz¨ daral¨rsa kredi s¨k¨la∆¨r. Bu durumda da faiz oranla-
r¨nda yükselme e·ilimi görülür, harcama e·ilimi ya kalmaz ya 
azal¨r ve enflasyon dü∆er; ekonomi tam kapasitesinin alt¨nda i∆liyor-
sa s¨k¨ para i∆sizli·in artmas¨na neden olabilir.

Federal Rezerv’in belirli amaçlar için para politikas¨ kullanma
yetene·ini karma∆¨k duruma getiren pek çok öge vard¨r. Her∆eyden
önce para pek de·i∆ik biçimlere girdi·i için çok kez bunlardan 
hangisinin hedef al¨naca·¨n¨ belirlemek zordur. En temel biçimiyle
madeni para ya da ka·¨t para vard¨r. Madeni paralar dolar¨n de·eri-
ne dayal¨ çe∆itli birimlerden olu∆ur: “penny” bir sent ya da dolar¨n
yüzde biri; “nickel” be∆ sent ya da dolar¨n yüzde be∆i; “dime” on
sent ya da dolar¨n yüzde onu; “quarter” yirmi be∆ sent ya da dolar¨n
dörtte biri; 50 sentlik para yani yar¨m dolar; ve bir dolarl¨k madeni
para. Ka·¨t para ise 1, 2, 5, 10, 20, 50 ve 100 dolarl¨k kupürlerden
olu∆ur.

Para arz¨n¨n daha önemli kesimi çek hesaplar¨ndaki mevduat-
tan ya da bankalarda ve di·er finans kurulu∆lar¨n¨n hesaplar¨ndaki
girdilerden olu∆ur. Bireyler ödemelerini çek yazarak yani bankalar¨-
na elinde çek bulunduran ki∆ilere hesaplar¨ndan belirli miktarda 
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para ödeme emri vererek yapabilirler. Vadeli mevduat ta çek hesab¨
mevduat¨na benzer; ancak mevduat sahibi paras¨n¨ belirli bir süre
için hesapta tutmay¨ kabul eder. Hesap sahipleri genelde paralar¨n¨
vade tarihinden önce çekebilirlerse de bu gibi durumlarda bir ceza
ödemeleri ve faizin bir bölümünden vazgeçmeleri gerekir. Para 
ayr¨ca para piyasas¨ fonlar¨n¨ da içerir. Bahis konusu fonlar kolayl¨k-
la nakde çevrilebilen k¨sa vadeli menkul k¨ymetlerden ve di·er 
varl¨klardan olu∆ur.

Paran¨n biriktirilme biçimi genel ekonomi üzerinde etkili olan
ya da olmayan önceliklere ve di·er ögelere ba·l¨ olarak günden 
güne de·i∆ebilir. Para arz¨ndaki de·i∆iklikler ancak belirsiz süreler-
den sonra ekonomiyi etkiledi·i için Fed’in i∆i daha da zorla∆¨r.

Fed’in çal¨∆malar¨ önemli olaylar sonucunda zamanla bir evrim
geçirmi∆tir. Kongre 1913’te banka sisteminin denetimini güçlendir-
mek ve bir önceki yüzy¨lda belirli dönemlerde patlak vermi∆ olan
banka paniklerini engellemek için Federal Rezerv Sistemi’ni kurdu.
1930’lardaki Büyük Bunal¨m sonucu Kongre ihtiyat oranlar¨n¨ 
de·i∆tirmek ve sermaye piyasas¨ marjlar¨n¨ (bireylerin krediyle 
hisse senedi ald¨klar¨ zaman yat¨rmalar¨ gereken para miktar¨) 
düzenlemek için Fed’e yetki verdi.

Yine de Federal Rezerv genel ekonomik politikayla ilgili konu-
larla ilgilenmeyi çok kez seçilmi∆ yetkililere b¨rakt¨. Sözgelimi 
¿kinci Dünya Sava∆¨ s¨ras¨nda Federal Rezerv çal¨∆malar¨n¨ 
Hazine’nin dü∆ük faizle borç alabilmesini kolayla∆t¨rmaya ba·l¨ 
tuttu. Daha sonralar¨ hükümet Kore sava∆¨ harcamalar¨n¨ kar∆¨lamak
için çok say¨da hazine bonosu sat¨nca Fed bono fiyatlar¨n¨n dü∆me-
mesi için büyük ölçüde al¨mlar yapt¨ ve böylelikle para arz¨n¨ artt¨r-
d¨. Fed 1951’de Federal Rezerv politikas¨n¨n Hazine finansman¨na
ba·l¨ k¨l¨nmamas¨ konusunda Maliye Bakanl¨·¨ ile bir uzla∆ma 
sa·layarak ba·¨ms¨zl¨·¨n¨ yeniden elde ettti; buna kar∆¨n politik
uyumdan pek fazla ayr¨lmad¨. Sözgelimi Ba∆kan Dwight D. Eisen-
hower’in (1953–1961) maliye aç¨s¨ndan muhafazakar yönetimi 
s¨ras¨nda Fed fiyat istikrar¨ sa·lanmas¨n¨ ve parasal büyümenin 
s¨n¨rland¨r¨lmas¨n¨ vurgulad¨; fakat, 1960’larda daha liberal ba∆kan-
lar¨n görev yapt¨·¨ s¨rada vurguyu tam istihdam ve ekonomik büyü-
me üzerinde yo·unla∆t¨rd¨.

Fed 1970’lerin büyük bir bölümünde hükümetin i∆sizlikle 
sava∆ma arzusuna uyarak kredilerin h¨zla yayg¨nla∆mas¨na izin 
verdi. Buna kar∆¨l¨k, enflasyon ekonomiyi alt üst edince merkez 
bankas¨ 1979’dan itibaren birdenbire s¨k¨ para politikas¨ uygulama-
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ya ba∆lad¨. Söz konusu politika para arz¨ndaki art¨∆¨ ba∆ar¨l¨ bir 
biçimde durdurduysa da 1980’de ve 1981–1982’de büyük daralma-
lara katk¨da bulundu. Buna kar∆¨l¨k enflasyon gerçekten yava∆lad¨ 
ve Fed on y¨l¨n ortalar¨nda yeniden ihtiyatl¨ bir büyüme politikas¨ 
izlemeye ba∆layabildi; ancak, hükümetin bütçe aç¨klar¨n¨ kapatmak
için büyük ölçüde borçlanmas¨ gerekti·i için faiz oranlar¨ göreli 
olarak yüksek kald¨. Aç¨klar azal¨p 1990’larda tümüyle ortadan 
kalk¨nca faiz oranlar¨ da yava∆ yava∆ dü∆tü.

Para politikas¨na verilen önemin giderek artmas¨ ve ekonomik
istikrar sa·lama çabalar¨nda maliye politikalar¨n¨n rolünün giderek
azalmas¨ hem politik hem de ekonomik gerçekleri yans¨t¨yor olabi-
lir. 1960’larda, 1970’lerde ve 1980’lerde geçirilen deneyimler 
demokratik yoldan seçilen hükümetlerin i∆sizlikle sava∆maktan 
daha çok enflasyonu dü∆ürebilmek amac¨yla maliye politikas¨ 
uygulamakta zorlanm¨∆ olabileceklerini dü∆ündürmektedir. Enflas-
yonla sava∆ hükümetin harcamalar¨ k¨smak ya da vergileri artt¨rmak
gibi ho∆a gitmeyen kararlar almas¨n¨ gerektirmekte, buna kar∆¨n,
i∆sizlikle sava∆ için uygulanan maliye politikas¨n¨n geleneksel 
çözüm yollar¨ ise harcamalar¨n artt¨r¨l¨p vergilerin dü∆ürülmesi 
anlam¨na geldi·i için halk¨n daha çok ho∆una gidebilmektedir. 
K¨sacas¨, politik gerçekler enflasyon dönemlerinde para politikas¨na
daha büyük bir rol verilmesine yol açabilir.

Maliye politikas¨n¨n i∆sizlikle sava∆maya daha uygun buluna-
bilece·ini, para politikas¨n¨nsa enflasyonla sava∆mada daha etkin
olabilece·ini akla getiren bir ba∆ka neden de vard¨r. Para politikas¨-
n¨n Birle∆ik Devletler’in 1930’larda kar∆¨la∆t¨·¨ gibi derin bir 
bunal¨m s¨ras¨nda ekonomiye yapabilece·i yard¨m s¨n¨rl¨ olmakta-
d¨r. Para politikas¨n¨n ekonomik daralmaya kar∆¨ uygulad¨·¨ tedavi
yöntemi sürümdeki para miktar¨n¨ artt¨rarak faiz oranlar¨n¨ dü∆ür-
mektir; fakat, faiz oranlar¨ s¨f¨ra dü∆tü·ünde Fed’in yapabilece·i 
bir ∆ey kalmaz. Geçti·imiz y¨llarda Birle∆ik Devletler’in ekonomist-
lerin “likidite tuza·¨” dedikleri böyle bir durumla kar∆¨la∆mamas¨na
kar∆¨l¨k Japonya 1990’larda bu konuma dü∆tü. Ekonomisi durgun-
la∆¨p faiz oranlar¨ da s¨f¨ra yakla∆¨nca pek çok ekonomist Japon 
hükümetinin daha atak bir maliye politikas¨ uygulamas¨ ve yeniden
harcamalar¨ ve ekonomik büyümeyi te∆vik amac¨yla büyük bütçe
aç¨klar¨na bile gitmesi gerekti·ini iddia ettiler.
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Günümüzde para politikas¨n¨n gev∆ek mi s¨k¨ m¨ olmas¨na 
karar verebilmek için Federal Rezerv’in ekonomistleri çok say¨da
önleme ba∆vururlar. Yakla∆¨mlardan biri ekonominin gerçek ve 
beklenen büyüme oranlar¨n¨ kar∆¨la∆t¨rmakt¨r. Beklenen büyüme
oran¨n¨n i∆gücündeki büyüme ile üretkenlikteki art¨∆lar¨n toplam¨n-
dan ya da i∆çi ba∆¨na dü∆en üretimden olu∆tu·u dü∆ünülür. 1990’la-
r¨n sonlar¨nda i∆gücünün y¨lda yakla∆¨k yüzde 1 büyüyece·i ve 
üretkenli·in de yüzde 1–1,5 aras¨nda artaca·¨ bekleniyordu. Bu 
nedenle de beklenen büyüme oran¨n¨n yüzde 2–2,5 aras¨nda artaca-
·¨ tahmin ediliyordu. Bahis konusu ölçüte göre gerçek büyümenin
uzun vadede beklenen büyümeden fazla olmas¨ bir enflasyon tehli-
kesi ortaya ç¨kmas¨ anlam¨na geliyor ve daha s¨k¨ bir para politikas¨
izlenmesini gerektiriyordu.

¿kinci ölçüt ise NAIRU (non-accelerating inflation rate of
unemployment) denilen i∆sizli·in h¨zlanmayan enflasyon oran¨d¨r.
Geçen zaman içinde ekonomistler i∆sizlik belirli bir düzeyin alt¨na
dü∆ünce enflasyonun h¨zlanma e·iliminde oldu·unu gözlemlediler.
Ekonomistler genelde 1990’lar¨n sonlar¨nda biten on y¨l içinde 
NAIRU’nun yakla∆¨k yüzde 6 oldu·una inan¨yorlard¨; fakat daha
sonra bu oran¨n yüzde 5,5 düzeyinde gerçekle∆ti·i görüldü.

Belki daha büyük önem ta∆¨yan bir geli∆me ise mikro i∆lemci,
lazer ¨∆¨n¨, fiber optik ve yapay uydu gibi çok say¨da yeni teknoloji-
nin 1990’lar¨n sonlar¨nda Amerikan ekonomisini ekonomistlerin
olas¨ gördüklerinin ötesinde üretken konuma getirmesi oldu. Federal
Rezerv Ba∆kan¨ Alan Greenspan 1999 ortalar¨nda “bilgi teknolojisi
diye adland¨rd¨·¨m¨z en son yenilikler ticaret yapma ve de·er yarat-
ma yöntemlerimizi çok kez be∆ y¨l öncesinde bile kestiremeyece·i-
miz biçimde de·i∆tirmeye ba∆lad¨” diyordu.

Greenspan’a göre daha önceleri mü∆terilerin gereksinimleri ve
ham maddelerin bulundu·u yerler konusundaki bilgi yetersizli·i 
yüzünden i∆letmeler gerekti·inden daha büyük stok olu∆turmak 
ve daha çok i∆çi çal¨∆t¨rmak zorunda kal¨yorlard¨. Bilgi niteli·i 
yükseldikçe i∆letmeler de daha etkin çal¨∆abilmeye ba∆lad¨lar. Bilgi
teknolojileri mal teslim sürelerini k¨saltt¨·¨ gibi yenilik yaratma 
sürecini de h¨zland¨rd¨ ve düzgünle∆tirdi. Sözgelimi Greenspan 
bilgisayarla örnek yaratma sayesinde tasar¨m sürelerinin büyük 
ölçüde k¨sald¨·¨n¨ ve mimarl¨k kurulu∆lar¨ndaki personel gereksini-
min azald¨·¨n¨, t¨pta te∆hislerin daha çabuk, daha kapsaml¨ ve daha
sa·l¨kl¨ yap¨lmas¨na yol aç¨ld¨·¨n¨ söylüyordu.

Sözü edilen teknolojik yeniliklerin 1990’lar¨n sonlar¨nda 
beklenmedik bir üretkenlik patlamas¨na yol açt¨·¨ görüldü. Üretken-
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lik 1990’lar¨n ba∆lar¨nda y¨lda yüzde 1’in alt¨nda artarken bu oran
an¨lan on y¨l¨n sonlar¨na do·ru ekonomistlerinin beklentilerinin çok
ötesinde gerçekle∆erek y¨lda yüzde 3’e eri∆ti. Daha büyük üretken-
lik, i∆letmelerin enflasyona yol açmadan daha h¨zl¨ bir büyüme 
sa·layabilece·i anlam¨na geliyordu. ¿∆çilerin ücret at¨∆¨ konusunda-
ki beklenmedik ölçüde ¨l¨ml¨ talepleri de – olas¨l¨kla ekonominin
h¨zl¨ geli∆mesi yüzünden çal¨∆anlar¨n i∆lerini daha zor koruyabile-
ceklerini dü∆ünmeleri nedeniyle – enflasyon bask¨lar¨n¨n azalmas¨na
yard¨mc¨ oldu.

Baz¨ ekonomistler Amerika’n¨n enflasyona yol açmadan da 
büyük bir h¨zla büyüyebilen bir “yeni ekonomi”yi birdenbire 
geli∆tirdi·i görü∆üyle alay ettiler. Küresel rekabette yads¨namaz bir
yo·unla∆ma olmakla birlikte Amerika’daki pek çok endüstrinin bun-
dan etkilenmedi·ini belirttiler. Bilgisayarlar Amerikal¨lar¨n ticaret
yapma yöntemlerini de·i∆tirmekle birlikte i∆letme faaliyetlerde yeni
karma∆alar da yarat¨yorlard¨.

Buna kar∆¨l¨k, ekonominin önemli bir “yap¨sal de·i∆me” 
içinde bulundu·unu söyleyen Greenspan’a hak veren ekonomistlerin
say¨s¨ ço·ald¨kça tart¨∆malar da, gittikçe artan bir biçimde, ekonomi-
nin de·i∆ip de·i∆medi·i konusundan daha çok bu beklenmedik 
güçlü geli∆menin ne kadar sürebilece·i hakk¨nda yap¨lmaya ba∆lan-
d¨. Yan¨t k¨smen ekonominin en eski ögelerinden biri olan eme·e
ba·l¨ym¨∆ gibi görünüyordu. Ekonomi güçlü bir biçimde büyürken
teknolojinin yerinden oynatt¨·¨ i∆çiler yeni ortaya ç¨kan endüstriler-
de kolayl¨kla i∆ buluyorlard¨. Bunun sonucu olarak da 1990’lar¨n
sonlar¨nda istihdam genel nüfustan çok daha h¨zl¨ bir biçimde 
art¨yordu. Bahis konusu e·ilim sonsuza kadar süremezdi. 1999 orta-
lar¨nda 16–64 ya∆ aras¨ndaki “olas¨ i∆çilerin” yani i∆siz olup ta bir 
i∆ bulabilirlerse çal¨∆mak isteyenlerin say¨s¨ yakla∆¨k 10 milyondu
(toplam nüfusun a∆a·¨ yukar¨ yüzde 5,7’si kadar). Bu ise hükümetin
an¨lan konuda istatistik toplamaya ba∆lad¨·¨ 1970 y¨l¨ndan beri 
gerçekle∆en en dü∆ük yüzde idi. Ekonomistler Birle∆ik Devletler’in
giderek istihdam yetersizli·i ile kar∆¨la∆aca·¨, bunun da ücretleri
yükseltmesinin ve enflasyonu ba∆latmas¨n¨n beklenebilece·i ve 
Federal Rezerv’in de ekonomiyi yava∆latma yolu aramak zorunda
kalabilece·i uyar¨s¨nda bulundular.

Yine de bu kaç¨n¨lmaz görünen geli∆meyi geciktirebilecek çok
∆ey olabilirdi. Gelen göçmen say¨s¨ artabilir ve çal¨∆abilecek birey
birikimini büyütebilirdi. Buna kar∆¨l¨k böyle bir geli∆me pek olas¨
görülmüyordu; çünkü, 1990’larda Birle∆ik Devletler’deki siyasal 
atmosfer göçün artmas¨na elveri∆li de·ildi. Pek çok Amerikal¨n¨n
geleneksel emeklilik ya∆¨ olan 65’ten sonra da çal¨∆ma olas¨l¨·¨n¨n

96

A m e r i k a n  e k o n o m i s i n i n  a n a  h a t l a r ¨



daha güçlü oldu·una inanan uzman say¨s¨ ise gittikçe art¨yordu.
Böylelikle olas¨ i∆çi arz¨ da ço·alabilirdi. Gerçekten de, sayg¨n 
bir i∆letme ara∆t¨rma örgütü olan Ekonomik Kalk¨nma Komitesi
1999 y¨l¨nda i∆verenlere ça·r¨da bulundu ve o güne de·in ya∆l¨ 
i∆çilerin emekçi ordusunda daha uzun süre kalmalar¨n¨ zorla∆t¨rm¨∆
olan engelleri kald¨rmalar¨n¨ istedi. Günümüzdeki e·ilim böyle 
sürerse 2030 y¨l¨na gelindi·inde 65 ya∆¨n üzerindeki her bireye
kar∆¨l¨k üçten az i∆çi bulunacakt¨ (bu say¨ 1950’de yediydi); Eko-
nomik Kalk¨nma Komitesi bu e∆i görülmemi∆ nüfus de·i∆ikli·inin
i∆letmeleri i∆çi pe∆inde ko∆mak zorunda b¨rakaca·¨n¨ tahmin edi-
yordu.

Komite’nin görü∆üne göre i∆letmeler bugüne de·in genç i∆çile-
re yer açmak amac¨yla erken emeklili·i benimsiyorlard¨; fakat, bu
uygulama i∆çi bollu·u olan günlerden kalma eski bir modayd¨ ve i∆çi
say¨s¨ azald¨kça sürdürülmesi olanak d¨∆¨ idi.

K¨sacas¨, Birle∆ik Devletler ola·anüstü bir ba∆ar¨n¨n mutlulu-
·unu sürdürürken 1990’lar¨n sonunda kendisini henüz haritas¨ ç¨ka-
r¨lmam¨∆ ekonomi bölgelerine girmi∆ buluverdi. Baz¨ ki∆ilerin gele-
cekte sonsuza kadar uzayan bir ekonomi ça·¨ aç¨ld¨·¨ görü∆ünde 
olmalar¨na kar∆¨n baz¨lar¨ bu kadar kesin dü∆ünmüyorlard¨. Belirsiz-
likleri de·erlendiren çok kimse ihtiyatl¨ bir iyimserlik içindeydi.
Greenspan da 1997’de “Üzgünüm ama tarih sonuçta serap oldu·u
anla∆¨lan pek çok, yeni ça·’ dü∆üyle doludur. K¨sacas¨, tarih ihtiyat-
l¨ olmay¨ ö·ütlüyor” demi∆ti. D
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Ülkenin ilk günlerinden ba∆layarak çiftçilik ABD ekonomisin-
de ve kültüründe ya∆amsal bir yere sahip oldu. Çiftçiler halk¨ besle-
dikleri için do·al olarak her toplumda önemli bir rol oynam¨∆lard¨r.
Birle∆ik Devletler’de ise çifçili·e özel bir de·er verilegeldi. Çiftçiler
eski günlerde giri∆imcilik, yo·un çal¨∆ma ve kendine yeterlilik gibi
ekonomik erdemlerin örne·i olarak görüldüler. Ayr¨ca pek çok
Amerikal¨ ve özellikle de belki hiçbir zaman toprak alamam¨∆ ve
kendi emeklerini ya da ürünlerini sahiplenememi∆ bulunan göçmen-
ler bir çiftlik edinmenin Amerikan ekonomik sistemine giri∆ bileti
oldu·unu anlad¨lar. Çiftçilikten ayr¨lan ki∆iler bile topra·¨ çok kez
kolayl¨kla al¨n¨p sat¨labilen ve ba∆ka kar yollar¨ açabilen bir mal 
gibi kulland¨lar.

Amerikan çiftçileri besin maddesi üretmekte genellikle ba∆ar¨-
l¨ oldular. O kadar ki bu ba∆ar¨lar¨ zaman zaman en büyük sorunla-
r¨n¨ olu∆turdu ve tar¨m sektörü fiyatlar¨n dü∆mesine neden olan a∆¨r¨
üretim dönemleri ya∆ad¨. Hükümet uzun süreler boyunca bu sorun-
lar¨n en a·¨rlar¨n¨n çözümlenmesine yard¨mc¨ oldu. Buna kar∆¨l¨k
geçti·imiz y¨llarda hükümetin kendi harcamalar¨n¨ k¨sma arzusu ve
tar¨m sektörünün azalan politik etkisi yüzünden bu gibi yard¨mlarda
azalma oldu.

Amerikal¨ çiftçiler ald¨klar¨ ürünün bollu·unu belirli etkenlere
borçludurlar. Her∆eyden önce çok olumlu do·al ko∆ullarda çal¨∆¨rlar.
Amerika’n¨n Ortabat¨s¨ dünyadaki en zengin tar¨m arazisinin bir 
bölümüne sahip bulunmaktad¨r. Ülkenin çok yerinde yeterli ile bol
aras¨nda de·i∆en ya·¨∆ olmakta; ya·¨∆ almayan yörelerde de nehirler
ve yeralt¨ sular¨ yayg¨n sulamaya olanak sa·lamaktad¨r.

Büyük sermaye yat¨r¨mlar¨ ve giderek artan iyi e·itimli i∆çi
kullan¨m¨ da Amerikan tar¨m¨n¨n ba∆ar¨s¨na katk¨ yapmaktad¨r. 
Çiftçilerin h¨zla toprak süren, tohum eken ve ürün biçen çok pahal¨
makineleri çekmek için sürücü yerleri so·uk havaland¨rmal¨ olan
traktörler kulland¨klar¨n¨ görmek ola·an d¨∆¨ de·ildir. Biyoteknoloji
sayesinde hastal¨·a ve kurakl¨·a dayan¨kl¨ tohumlar geli∆tirilmekte-
dir. Bol bol kimyasal gübre ve zararl¨lara kar∆¨ ilaç (baz¨ çevrecile-
rin görü∆üne göre gere·inden çok) kullan¨lmaktad¨r. Çiftliklerdeki
faaliyet bilgisayarlarla izlenmekte ve ürünün en iyi nerede yeti∆ece-
·ini ve gübrelenebilece·ini belirlemek için uzay teknolojisinden 
bile yararlan¨lmaktad¨r. Buna ek olarak ara∆t¨rmac¨lar da zaman 
zaman yeni besin maddeleri sunmakta ve bu maddeleri üretmek 
için yeni yöntemler – bal¨k üretmek için yapay göller yaratmak gibi
– geli∆tirmektedirler.

Buna kar∆¨n çiftçiler do·an¨n temel kurallar¨n¨n baz¨lar¨ndan
kurtulamam¨∆lard¨r. Günümüzde bile kontrolleri d¨∆¨nda kalan 



özellikle hava ko∆ullar¨ gibi güçlerle sava∆mak zorundad¨rlar. Kuzey
Amerika’da hava ko∆ullar¨ genelde ¨l¨man olmakla birlikte s¨k s¨k
sel ve kurakl¨k görülür. Hava ko∆ullar¨ndaki de·i∆iklikler tar¨mda
çok kez genel ekonomiyle ilgisi olmayan kendi ekonomik dönemler 
yarat¨r.

Ögeler çiftçilerin ba∆ar¨lar¨n¨ engelleyecek konuma gelince hü-
kümet yard¨m¨ almak için talepler ba∆lar; zaman zaman bu ögeler
birle∆ip çiftçileri ba∆ar¨s¨zl¨·¨n s¨n¨r¨na itince de bahis konusu ça·r¨-
lar yo·unluk kazan¨r. Sözgelimi 1930’larda a∆¨r¨ üretim, kötü hava
ko∆ullar¨ ve Büyük Bunal¨m bir araya geldi ve pek çok Amerikan
çiftçisine a∆¨lamaz engeller gibi görünen bir ortam olu∆turdu. Hükü-
met yayg¨n tar¨m reformlar¨ gerçekle∆tirerek söz konusu soruna
kar∆¨l¨k verdi; bunlar aras¨nda en önemlisi fiyat destekleri sistemiy-
di. Destek programlar¨n¨n ço·u Kongre taraf¨ndan 1990’lar¨n sonun-
da uygulamadan ç¨kar¨l¨ncaya kadar daha önce benzeri görülmemi∆
olan bu büyük müdahale sürdü.

ABD tar¨m¨n¨n kendisine özgü ini∆ ve ç¨k¨∆ dönemleri 1990’la-
r¨n sonlar¨nda de·in devam etti; 1996 ve 1997’de büyük bir geli∆me
oldu; sonraki iki y¨l içinde de yeni bir daralma ba∆lad¨; ama yüzy¨l¨n
ba∆¨ndakine benzemeyen bir tar¨m ekonomisi olu∆mu∆tu.

Amerika tarihinin koloniler dönemi s¨ras¨nda Britanya Taht¨
araziyi büyük bölümlere ay¨rd¨ ve bunlar¨ özel ∆irketlere ya da birey-
lere ba·¨∆lad¨. Ba·¨∆ alanlar da bu topraklar¨ daha küçük parçalara
bölüp ba∆kalar¨na satt¨lar. 1783’te ¿ngiltere’ye kar∆¨ ba·¨ms¨zl¨k 
kazan¨l¨nca Amerika’n¨n Kurucu Atalar¨ yeni bir arazi da·¨t¨m 
yöntemi geli∆tirmek zorunda kald¨lar. O güne kadar yerle∆ime 
aç¨lmam¨∆ olan tüm topraklar¨n federal hükümetin mülkiyeti alt¨na
al¨nmas¨na karar verdiler; hükümet de bu topraklar¨ hektar¨ 6,25 
dolardan satabilecekti.

Bahis konusu yeni topraklara yerle∆menin yaratt¨·¨ büyük 
tehlikelere gö·üs geren bireylerin ço·unlu·u yoksuldu ve buralara
ellerinde çiftliklerinin bir tapusu bile bulunmadan “i∆galci” (squat-
ter) olarak yerle∆tiler. Birle∆ik Devletler’in ilk yüzy¨l¨ boyunca çok
say¨da Amerikal¨ çiftlik kurmay¨ ya da uzun süreyle oturmay¨ kabul
etmeleri ko∆uluyla yerle∆imcilere bedava arazi verilmesi gerekti·i
inanc¨ndayd¨. En sonunda Bat¨ bölgesindeki arazinin büyük kesim-
lerini yerle∆ime açan 1862 tarihli Çiftçi Yerle∆tirme Yasas¨ ile 
bu amaca eri∆ildi. Ayn¨ y¨l kabul edilen bir ba∆ka yasa ile de arazisi
ba·¨∆lanm¨∆ tar¨m ve teknoloji kolejleri (land grant colleges) sistemi
geli∆tirilmesine yönelik gelir elde etmek amac¨yla belirli eyaletlere
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federal arazi ayr¨lmas¨ kabul edildi. Morrill Yasas¨ arac¨l¨·¨yla kamu
kolej ve üniversiteleri kurulmas¨ sonucunda pratik sanatlar denilen
ve aralar¨nda çiftçili·in de bulundu·u alanda ö·retim ve e·itim 
yap¨lmas¨na yol aç¨ld¨.

Birle∆ik Devletler’in geri kalan bölgelerindeki gibi çok say¨da
orta boy çiftlik sahibi olma dü∆üncesi Güney’de geçerli de·ildi. 
¿ç Sava∆’tan (1861–1865) önce bol miktarda tütün, pirinç ve pa-
muk üretmek amac¨yla binlerce de·ilse bile yüzlerce hektar yüzöl-
çümü olan büyük çiftlikler kurulmu∆tu. Söz konusu çiftlikler az 
say¨da zengin aile taraf¨ndan s¨k¨ bir yönetim alt¨nda tutulurlard¨.
Çal¨∆anlar¨n ço·unlu·unu köleler olu∆turuyordu. ¿ç Sava∆’tan sonra
kölelik kald¨r¨l¨nca eski kölelerin pek ço·u önceki sahipleriyle 
anla∆¨p kirac¨ çiftçi (ortakç¨ – sharecropper) olarak bu topraklarda
kald¨lar.

Amerika’n¨n ilk endüstrile∆me y¨llar¨nda de·irmenlerde, 
fabrikalarda ve atölyelerde çal¨∆an i∆çiler için bol besin maddesine
gereksinim vard¨. Geli∆tirilen suyolu ve demiryolu a·lar¨ tar¨msal
mallar¨n uzun mesafelere ta∆¨nmas¨na yol açt¨. Çelik saban uçlar¨
(Ortabat¨’n¨n kat¨ topra·¨n¨ sürebilmek için gerekliydi), hasat 
makinesi (tah¨l biçmekte kullan¨l¨yordu) ve biçer-döver (tah¨l¨ biçen, 
döven ve ay¨klayan bir makine) çiftçilerin üretkenliklerini artt¨rma-
lar¨na yard¨mc¨ oldu. Ülkede yeni kurulan de·irmen ve fabrikalarda-
ki i∆çilerin ço·unlu·u bu gibi icatlar sonucunda çiftlik ailelerinin
çiftliklerde çal¨∆t¨r¨lmalar¨na gerek kalmam¨∆ olan o·ullar¨ ve k¨zla-
r¨yd¨. 1860’a gelindi·inde ülkedeki 2 milyon çiftlikten bol ürün 
al¨n¨yordu. Gerçekten de 1860’ta tar¨m ürünleri ülke ihracat¨n¨n 
yüzde 82’sini olu∆turuyordu. Tar¨m Amerikan ekonomik kalk¨nma-
s¨n¨n ard¨ndaki gerçek güç olmu∆tu.

ABD tar¨m ekonomisi büyüdükçe çiftçiler hükümet politikala-
r¨n¨n geçimlerini gittikçe daha fazla etkiledi·inin fark¨na vard¨lar.
Çiftçileri savunan ilk politik gurup olan “Grange” 1867’de kuruldu.
Gurup h¨zla büyüdü ve onu Çiftçiler ¿ttifak¨ ve Popülist Parti gibi
benzerleri izledi. Sözü edilen guruplar yüksek ta∆¨ma ücreti uygula-
yan demiryolu ∆irketlerini, çiftçiler taraf¨ndan “arac¨l¨k” yaparak 
dürüstlük d¨∆¨ kar sa·lad¨klar¨ dü∆ünülen tüccarlar¨ ve a·¨r kredi
ko∆ullar¨ uygulayan bankalar¨ hedef al¨yorlard¨. Çiftçilerin politik
alanda hareketlenmeleri belirli sonuçlar sa·lad¨. Demiryollar¨ ve 
tah¨l yükleme istasyonlar¨ hükümet düzenlemesi alt¨na al¨nd¨; 
yüzlerce kooperatif ve banka kuruldu. Buna kar∆¨l¨k çiftçi guruplar¨
ülkenin politik gündemine ∆ekil vermek amac¨yla 1896’da ünlü 
konu∆mac¨ ve Demokrat William Jennings’i ba∆kan aday¨ olarak
desteklediler ve ba∆ar¨s¨zl¨·a u·rad¨lar. Kentliler ve do·u bölgesi 
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i∆ çevreleri ucuz para ve kolay kredi taleplerinin y¨k¨c¨ bir enflasyo-
na neden olaca·¨ndan korktuklar¨ için çiftçilerin isteklerini ku∆kuy-
la kar∆¨lad¨lar.

Çiftçi guruplar¨n¨n XIX. Yüzy¨l sonlar¨nda görülen dengesiz
politik etkilerine kar∆¨n XX. Yüzy¨l’¨n ilk yirmi y¨l¨ Amerikan 
tar¨m¨n¨n alt¨n ça·¨ oldu. Mallara yönelik talep yo·unla∆t¨·¨ ve 
arazi fiyatlar¨ artt¨·¨ için çiftlik fiyatlar¨ da yükselmi∆ti. Teknikteki
ilerlemeler üretkenli·i geli∆tirdi. Yeni tekniklerin daha bol ürün 
almalar¨nda nas¨l yard¨mc¨ olabilece·ini çiftçilere anlatmak için
ABD Tar¨m Bakanl¨·¨ gösteri çiftlikleri kurdu; Kongre 1914’te 
“teknik tar¨m müdürlükleri” yaratt¨ ve çiftçilere ve ailelerine kimya-
sal gübre kullan¨m¨ndan evde diki∆ dikme projelerine kadar her alan-
da dan¨∆ma hizmeti sa·lamak amac¨yla bir personel ordusu kurdu.
Tar¨m Bakanl¨·¨ yo·un bir ara∆t¨rma program¨ ba∆latarak daha az 
tah¨l yiyen ancak daha çabuk semiren domuz türleri, tah¨l üretimini
artt¨rmay¨ sa·layacak kimyasal gübreler, daha sa·l¨kl¨ bitki yeti∆me-
sine yol açan melez tohumlar, bitki ve hayvan hastal¨klar¨n¨ iyile∆ti-
ren ya da yok eden tedavi biçimleri ve çe∆itli zararl¨larla sava∆ 
yöntemleri geli∆tirdi.

Birinci Dünya Sava∆¨ sonras¨nda fiyatlar dü∆meye ba∆lay¨nca
XX. Yüzy¨l ba∆lar¨nda ya∆anm¨∆ olan mutlu y¨llar sona erdi. Çiftçi-
ler yine hükümetten yard¨m istediler. Ulusun geri kalan kesimi ve
özellikle kentliler 1920’lerin gönencini sürdürdükleri için bu talep-
leri kar∆¨l¨k görmedi. Çiftçilerin bahis konusu dönemde kar∆¨la∆t¨k-
lar¨ güçlükler ülkenin kurulu∆ y¨llar¨nda çektiklerinden çok daha 
y¨k¨c¨ oldu; çünkü art¨k kendi kendilerine yeterli de·illerdi. Gelirle-
rinin büyük ölçüde azalm¨∆ olmas¨na kar∆¨n pe∆in para ödeyerek 
makine, tohumluk, kimyasal gübre ve tüketici mallar¨ almak zorun-
dayd¨lar.

Buna kar∆¨l¨k, 1929’da menkul k¨ymetler borsas¨n¨n çökmesin-
den sonra ülke büyük bir bunal¨ma dü∆ünce tüm ulus çiftçilerin 
duyduklar¨ ac¨lar¨ payla∆maya ba∆lad¨. Ekonomik bunal¨m a∆¨r¨ 
üretimden do·an s¨k¨nt¨lar¨ iyice artt¨rd¨. Buna elveri∆siz hava ko∆ul-
lar¨ da eklenince tar¨ma ili∆kin uygulamalar¨n ne kadar k¨sa görü∆lü
oldu·u anla∆¨ld¨. Uzun süreli bir kurakl¨k süresince durmadan esen
rüzgar bir zamanlar çok verimli olan tar¨msal arazinin büyük bölüm-
lerinde üst katmanlar¨ sildi süpürdü. Söz konusu tats¨z ko∆ullar¨ 
tan¨mlamak için “toz çana·¨” (dustbowl) deyimi kullan¨l¨r oldu.

1929’da Ba∆kan Herbert Hoover’in (1929–1933) Federal Çift-
lik Kurulu’nu göreve getirmesi üzerine hükümetin tar¨m ekonomisi-
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ne yayg¨n müdahalesi ba∆lad¨. An¨lan kurul Büyük Bunal¨m’¨n 
yaratt¨·¨ gittikçe büyüyen sorunlarla ba∆a ç¨kamamakla birlikte 
çiftçiler için daha büyük ekonomik istikrar sa·lanmas¨ yolundaki ilk
ulusal yükümlülü·ün temsilcisi konumuna geldi ve tar¨m piyasalar¨-
n¨n hükümet taraf¨ndan düzenlenmesinde ilk örne·i olu∆turdu.

Ba∆kan Franklin D. Roosevelt 1933’te göreve ba∆lad¨ktan son-
ra ulusal tar¨m politikas¨n¨ Hoover’in giri∆imlerinden çok daha öte-
ye ta∆¨d¨. Roosevelt’in önerisi üzerine Kongre üretimi k¨sarak tar¨m-
sal ürün fiyatlar¨n¨ dü∆ürmeye yönelik yasalar onaylad¨. Hükümet
ayr¨ca an¨lan fiyatlar¨ destekleyecek bir “parite” fiyat¨ sistemi de 
uygulamaya ba∆lad¨. Böylelikle fiyatlar yakla∆¨k olarak piyasalar¨n
olumlu y¨llar¨ndaki düzeyinde tutulacakt¨. Hükümet fiyatlar¨n 
paritenin alt¨na dü∆tü·ü a∆¨r¨ üretim y¨llar¨nda ürün fazlas¨n¨ sat¨n 
almay¨ kabul etti.

Yeni Düzen döneminde çiftçilere yard¨m etmek için ba∆ka 
giri∆imlerde de bulunuldu. Kongre elektrik hatlar¨n¨ köylere kadar
getiren K¨rsal Elektrik Yönetimi’ni kurdu. Hükümet k¨rlardan kasa-
balara ve kentlere eri∆ilmesini kolayla∆t¨ran bir “çiftlikten pazara
yol” a·¨ kurulup bak¨m¨n¨n yap¨lmas¨na yard¨mc¨ oldu. Erozyonla
sava∆ programlar¨ uygulan¨p ekime elveri∆li topraklar¨n etkili biçim-
de kullan¨lmas¨n¨n önemi vurguland¨.

¿kinci Dünya Sava∆¨ sonras¨nda tar¨msal ekonomi bir kez daha
a∆¨r¨ üretim sorunuyla kar∆¨ kar∆¨ya geldi. Benzin ve elektrikle 
çal¨∆an makinelerin devreye sokulmas¨ ve zararl¨larla sava∆ ilaçlar¨-
n¨n ve kimyasal gübrelerin yayg¨n bir biçimde kullan¨lmas¨ sonucu
hektar ba∆¨na al¨nan ürün her zamankinden daha yüksek oldu. Kon-
gre fiyatlar¨ dü∆üren ve vergi mükelleflerine yük getiren ürün fazla-
lar¨n¨n tüketilmesi amac¨yla 1954’te Bar¨∆ ¿çin Besin program¨n¨ 
yaratarak ABD tar¨msal ürünlerini yoksul ülkelere ihraç etmeye
ba∆lad¨. Politika yap¨c¨lar bu ihracat¨n kalk¨nmakta olan ülkelerin
ekonomik geli∆mesini te∆vik edece·ini savundular. ¿nsanc¨l yard¨m
yanda∆lar¨ da Amerika’n¨n bu yolla bollu·unu payla∆t¨·¨n¨ ileri 
sürdüler.

Hükümet 1960’larda besin maddesi fazlas¨n¨ Amerika’n¨n 
kendi yoksullar¨n¨ doyurmak için de kullanmaya karar verdi. Ba∆kan
Lyndon Johnson’un Yoksullukla Sava∆ y¨llar¨nda hükümet federal
Besin Pulu program¨n¨ ba∆latt¨. Bu program çerçevesinde dü∆ük 
gelirli kimselere besin kuponu verilmekte ve bu kuponlar besin 
maddesi al¨nd¨·¨nda bakkallar taraf¨ndan kabul edilmekteydi. 
Yoksul çocuklara okullarda paras¨z yemek verilmesi program¨ gibi
ürün fazlalar¨n¨ kullanan uygulamalar onlar¨ izledi. Bahis konusu 
besin maddesi programlar¨ uzun y¨llar boyunca tar¨msal destek al¨m-
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lar¨ için kentlerden yard¨m sa·lam¨∆ ve hem yoksullara hem de 
çiftçilere yönelik önemli bir sosyal yard¨m biçimi olu∆turmu∆tur.

Buna kar∆¨l¨k, 1950’lerde, 1960’larda ve 1970’lerde tar¨msal
üretim gittikçe yükseldi ve hükümetin fiyat destek sisteminin bede-
li de dramatik oranda artt¨. Tar¨ma dayanmayan eyaletlerin politika-
c¨lar¨ elde yeterli ürün bulundu·u, özellikle ürün fazlalar¨n¨n fiyatla-
r¨ dü∆ürdü·ü ve daha çok hükümet yard¨m¨ gerektirdi·i bir s¨rada
çiftçileri daha fazla üretmeye te∆vik etmenin ak¨lc¨ olup olmad¨·¨n¨
sorgulamaya ba∆lad¨lar.

Hükümet yeni bir yol denedi. 1973’te ABD çiftçileri parite 
sistemi gibi yürütülmesi planlanm¨∆ olan ve “yetersizlik” ödemeleri
denilen bir hükümet yard¨m¨ almaya ba∆lad¨lar. An¨lan ödemelere
hak kazanabilmek için çiftçilerin arazilerinin bir bölümünü üretim
d¨∆¨ b¨rakmalar¨ ve böylelikle piyasada fiyatlar¨n yüksek tutulmas¨-
na yard¨mc¨ olmalar¨ gerekmekteydi. 1980’lerin ba∆lar¨nda uygula-
maya konulan Malla Ödeme program¨ çerçevesinde hükümetin 
elindeki çok masrafl¨ tah¨l, pirinç ve pamuk stoklar¨n¨n eritilmesi ve 
piyasadaki fiyatlar¨n güçlendirilmesi amaçland¨ ve tar¨msal arazinin
yüzde 25’inin üretim d¨∆¨ b¨rak¨lmas¨ sa·land¨.

Fiyat destekleri ve yetersizlik ödemeleri yaln¨z tah¨l, pirinç ve
pamuk gibi belirli temel ürünler için uyguland¨. Bunlar d¨∆¨ndaki pek
çok ürün destek d¨∆¨nda tutuldu. Limon ve portakal benzeri birkaç
ürünün pazarlanmas¨nda aç¨k k¨s¨tlamalar uygulanmaktad¨r. Pazar-
lama emirleri denilen bu uygulamada üreticinin her hafta pazara 
getirebilece·i taze ürün miktar¨ k¨s¨tlanmaktad¨r. Sat¨∆lara s¨n¨rlama
getirilerek çiftçilerin elde ettikleri fiyat¨n yükseltilmesi amaçlan-
maktad¨r.

1980’lere gelindi·inde sözü edilen programlar¨n maliyeti 
ve vergi mükelleflerine getirdi·i yük zaman zaman y¨lda 20 milyar
dolar¨ a∆¨yordu. Çiftlik bölgeleri d¨∆¨nda oturan pek çok seçmen bu
harcamalardan üzüntü duyuyorlar ve federal hükümetin çiftçilere
ekim YAPMAMALARI için para ödemesinden yak¨n¨yorlard¨.
Kongre bu nedenle yeniden yön de·i∆tirme gere·i duydu.

1985’te Ba∆kan Ronald Reagan genelde daha küçük bir hükü-
met konusunda ça·r¨da bulundu·u s¨rada Kongre ABD tar¨m ürün-
lerinin uluslararas¨ rekabet gücünü artt¨rmak için yeni bir tar¨m 
yasas¨ kabul etti. An¨lan yasa destek al¨mlar¨n¨ k¨st¨ ve çevre ko∆ul-
lar¨na duyarl¨ 16–18 milyon hektar geni∆li·inde tar¨m arazisini
10–15 y¨l süreyle ekim d¨∆¨ b¨rakt¨. 1985 tarihli yasa hükümetin 
tar¨ma yapt¨·¨ yard¨m¨n yap¨s¨n¨ pek az etkilediyse de ekonomide 
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elde edilen geli∆meler sayesinde destek yard¨mlar¨ dü∆ük bir düzey-
de tutuldu.

Buna kar∆¨l¨k 1980’lerin sonlar¨nda bütçe aç¨klar¨ büyük ölçü-
de kabar¨nca Kongre federal harcamalar¨ k¨sma yollar¨ aramay¨ 
sürdürdü. 1990’da çiftçileri geleneksel olarak yetersizlik ödemesi
kapsam¨na girmeyen ürünleri yeti∆tirmeye te∆vik eden ve an¨lan
ödemelere uygun arazi alanlar¨n¨ azaltan yasalar onaylad¨; fakat, 
yeni yasalar belirli ürünlere uygulanan yüksek ve kat¨ destek al¨mla-
r¨n¨ koruyor ve belirli tar¨msal ürün piyasalar¨ üzerindeki yayg¨n 
hükümet yönetimini de sürdürüyordu.

Bahis konusu durum 1996’da çarp¨c¨ de·i∆ikliklere u·rad¨.
1994’te seçilmi∆ olan yeni Cumhuriyetçi Kongre çiftçilerin hükümet
yard¨mlar¨na ba·l¨ kalmalar¨na son vermeye çal¨∆t¨. Çiftçilik Özgür-
lü·ü Yasas¨ ile maliyeti en yüksek olan fiyat ve gelir destek prog-
ramlar¨na son verildi ve çiftçiler dünya piyasalar¨ için istedikleri
ürünleri yeti∆tirmekte hiçbir s¨n¨rlama getirilmeden özgür b¨rak¨ld¨.
Yasaya göre çiftçilere piyasa fiyatlar¨yla ba·lant¨s¨ olmayan sabit
destek ödemeleri yap¨lacakt¨. Yasa ayr¨ca süt ürünlerine uygulanan
deste·e de giderek son verilmesini gerektiriyordu.

Yeni Düzen döneminin politikalar¨ndan böylesine ayr¨lmak
pek kolay olmad¨. Fiyatlar o günlerde yüksek düzeylerde olmakla
birlikte Kongre geçi∆ dönemini kolayla∆t¨rmak amac¨yla çiftçilere
yedi y¨ll¨k bir süre içinde 36 milyar dolar ödeme yap¨lmas¨n¨ karar-
la∆t¨rd¨. Yer f¨st¨·¨ ve ∆eker için yap¨lan fiyat destekleri korundu 
ve soya fasulyesi, pamuk ve pirinç için yap¨lanlarsa artt¨r¨ld¨. Porta-
kal ve di·er baz¨ ürünlere uygulanan pazarlama emirleri pek az 
de·i∆tirildi. Çiftçilere söz konusu politik ödünlerin verilmesine
kar∆¨n daha az kontrollü bir sistemin dayan¨kl¨ olup olmayaca·¨ 
konusundaki ku∆kular sürüyordu. E·er Kongre piyasa fiyatlar¨yla
destekleme ödemelerini birbirinden ay¨rmaya karar vermezse yeni
yasa uyar¨nca 2002 y¨l¨nda hükümet desteklerinde eski uygulamaya
dönülecekti.

Asya’n¨n önem ta∆¨yan ve finansal s¨k¨nt¨ çeken bölgelerinde
ABD tar¨m ürünlerine kar∆¨ talep çökünce 1998’de yeniden kara 
bulutlar belirdi; tar¨msal ürün ihracat¨nda büyük bir azalma oldu ve
tarla ürünleri ve canl¨ hayvan fiyatlar¨ h¨zla dü∆tü. Fiyatlar dü∆ük 
olmakla birlikte çiftçiler daha fazla üreterek gelirlerini artt¨rma 
çabalar¨n¨ sürdürdüler. Kongre 1998 ve 1999’da y¨llar¨nda 1996 
tarihli yasan¨n sona erdirmeye çal¨∆t¨·¨ tar¨msal destek al¨mlar¨n¨ 
geçici olarak te∆vik eden kurtarma yasalar¨ onaylad¨. 1999 y¨l¨nda
gerçekle∆en 22,5 milyar dolarl¨k destek al¨m¨ yeni bir rekor
olu∆turdu.
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Dünya piyasalar¨ aras¨ndaki kar∆¨l¨kl¨ ba·¨ml¨l¨·¨n gittikçe 
artmas¨ kar∆¨s¨nda dünya liderleri 1980’lerde ve 1990’larda uluslara-
ras¨ tar¨msal ticareti düzenleme konusuna daha sistematik bir 
yakla∆¨m aramaya ba∆lad¨lar.

Tar¨msal üretimi olan hemen her ülkede çiftçilere bir tür hükü-
met deste·i sa·lanmaktad¨r. 1970’lerin sonlar¨nda ve 1980’lerin
ba∆lar¨nda dünya tar¨msal ürün piyasas¨ ko∆ullar¨ giderek artan 
bir biçimde de·i∆kenle∆ti ve tar¨msal üretime ba·l¨ pek çok ülkede
çiftçileri çok kez yabanc¨ bozuklu·u gözüyle bak¨lan geli∆meye
kar∆¨ korumak için ya uygulanmakta olan programlar güçlendirildi
ya da yeni projeler geli∆tirildi. Bahis konusu politikalar¨n d¨∆ tar¨m-
sal ürün piyasalar¨n¨n küçülmesinde, uluslararas¨ mal fiyatlar¨n¨n
dü∆mesinde ve çok say¨da ihracatç¨ ülkede tar¨msal ürün fazlas¨n¨n
artmas¨nda katk¨s¨ olmu∆tur.

Bir ülkenin a∆¨r¨ üretim sorununu çözmek amac¨yla ürün fazla-
s¨n¨ serbestçe ihraç edip ithalat¨ s¨n¨rlamaya çal¨∆mas¨ dar anlamda
anlay¨∆la kar∆¨lanabilir. Buna kar∆¨n uygulamada böyle bir stratejiye
olanak yoktur; di·er ülkelerin de kendi pazarlar¨n¨ yabanc¨lara 
açmayan ülkelerden ithalat yapmaya hevesli olmamalar¨ anla∆¨labi-
lecek bir davran¨∆t¨r.

1980’lerin ortalar¨nda hükümetler destek al¨mlar¨n¨ azaltmak
ve tar¨msal ürün ticaretinin daha serbest olmas¨n¨ sa·lamak için 
çal¨∆malar ba∆latt¨lar. Birle∆ik Devletler Temmuz 1968’de Uruguay
Turu çok tarafl¨ ticaret görü∆melerinin bir parças¨ olarak kapsaml¨
bir uluslararas¨ tar¨msal ticaret reformu yap¨lmas¨na yönelik yeni bir
plan aç¨klad¨. Birle∆ik Devletler dünyadaki en önemli uluslararas¨ 
ticaret anla∆mas¨ olan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel And-
la∆mas¨’n¨n (GATT) üyesi 90’¨ a∆k¨n ülkeden tar¨msal piyasalarda
fiyat, üretim ve ticaret bozukluklar¨ yaratan tüm tar¨msal desteklere
ve di·er politikalara giderek son verilmesini görü∆melerini istedi.
Birle∆ik Devletler özellikle Avrupa’da uygulanan tar¨msal destek
al¨mlar¨n¨n giderek kald¨r¨lmas¨n¨ ve Japonlar¨n pirinç ithalat¨ yasak-
lar¨n¨ sona erdirmelerini sa·lamak pe∆indeydi.

Ba∆ka ülkeler ya da ülke guruplar¨ taraf¨ndan da çe∆itli öneriler
getirildi. Ülkelerin büyük ço·unlu·u ticareti bozan desteklerden
uzakla∆¨lmas¨ ve daha serbest piyasalara yönelinmesi üzerinde 
anla∆¨yorlard¨. Bundan önce de çok kez kar∆¨la∆¨ld¨·¨ gibi tar¨msal
desteklerin kesilmesine yönelik te∆ebbüslerde ba∆lang¨çta bir 
anla∆ma sa·lanmas¨n¨n çok güç oldu·u ortaya ç¨kt¨. Yine de 1991
ortalar¨nda belli ba∆l¨ endüstrile∆mi∆ Bat¨l¨ ülkelerin liderleri destek-
lerin kald¨r¨lmas¨ ve daha serbest piyasalar sa·lanmas¨ amaçlar¨na
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yönelik yeni bir yükümlülük üstlendiler. Uruguay Turu en sonunda
1995’te tamamland¨ ve kat¨l¨mc¨lar tar¨m ve ihracat desteklerini 
s¨n¨rlama ve ithalat kotalar¨n¨ daha kolayca dü∆ürülebilecek gümrük
tarifelerine dönü∆türmek gibi daha serbest bir ticarete yönelik ba∆ka
de·i∆iklikler de yapma yükümlülü·ü alt¨na girdiler. Kat¨l¨mc¨lar bu
sorunu yeni bir görü∆me turunda da (1999 sonlar¨nda Seattle’de 
yap¨lan Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar toplant¨s¨) ele ald¨lar. Söz
konusu görü∆meler ihracat desteklerinin tümüyle kald¨r¨lmas¨n¨ 
sa·lamak amac¨yla yap¨ld¨ysa da heyetler bu kadar ileri gitme konu-
sunda anla∆amad¨lar. Bu arada Avrupa Toplulu·u [Çevirmenin 
notu: 1994’ten sonra Avrupa Birli·i oldu] ihracat desteklerini 
kesmek için harekete geçti ve ticaretteki gerilim 1990’lar¨n sonlar¨n-
da azald¨.

Tar¨msal ticarete ili∆kin anla∆mazl¨klar yine de sürüyordu.
Amerikal¨lara bak¨l¨rsa Avrupa Toplulu·u tar¨msal destek al¨mlar¨n¨
azaltmak yolundaki vaadini yerine getirmemi∆ti. 1995’te GATT’¨n
ard¨l¨ olmu∆ olan Dünya Ticaret Örgütü Avrupa’da sürdürülmekte
bulunan tar¨msal destekler kar∆¨s¨nda Birle∆ik Devletler’in yapt¨·¨
∆ikayet ba∆vurular¨ konusunda olumlu kararlar verdiyse de Avrupa
Birli·i bunlar¨ kabul etmedi. Bu arada Avrupa ülkeleri yapay 
hormon kullan¨larak üretilmi∆ ya da genetik yap¨lar¨ de·i∆tirilmi∆
olan Amerikan besin maddeleri ithalat¨na engeller koydular. Bu dav-
ran¨∆ Amerikan tar¨m sektörüne kar∆¨ önemli bir ba∆ kald¨rma
olu∆turdu.

ABD Ba∆kan Yard¨mc¨s¨ Al Gore 1999 ba∆lar¨nda tüm dünya-
da tar¨msal destek al¨mlar¨n¨n azalt¨lmas¨ ve gümrük tarifelerinin 
büyük ölçüde indirilmesi için yeni bir ça·r¨da bulundu. Japonya’n¨n
ve Avrupa ülkelerinin daha önce Uruguay Turu s¨ras¨nda yapt¨klar¨
gibi bu önerilere de direnmeleri olas¨l¨·¨ vard¨. Bu arada dünyada
serbest bir tar¨msal ticarete eri∆ilmesi çabalar¨ 1990’lar¨n sonlar¨nda
ihracat¨n azalmas¨ yüzünden bir engelle daha kar∆¨ kar∆¨ya geldi.

Amerikan çiftçileri XX. Yüzy¨l’da kar∆¨la∆t¨klar¨ sorunlar¨n
belirli bir kesimini de ta∆¨yarak XXI. Yüzy¨l’a do·ru ilerlediler.
Bunlardan en önemlisi ise süregelen a∆¨r¨ üretimdi. Ülkenin kuru-
lu∆undan beri izlendi·i gibi tar¨m makinelerindeki geli∆meler, iyi 
tohumlar, iyi kimyasal gübreler, yayg¨n sulama ve zararl¨lara kar∆¨
ba∆ar¨l¨ bir sava∆ sayesinde çiftçiler i∆levlerini daha etkin bir biçim-
de yerine getirmelerine kar∆¨n para kazanamad¨lar ve bir yandan 
fiyatlar¨ artt¨rmak için toplam üretimin azalt¨lmas¨n¨ desteklerken
öbür yandan kendi üretimlerini k¨smaya kar∆¨ direndiler.
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Endüstriyel bir giri∆imin daha büyüyüp etkinle∆mek yoluyla
kar¨n¨ artt¨rmaya çal¨∆mas¨ gibi Amerika’da çok say¨da çiftlik de
hem gittikçe büyüdü hem daha yal¨n olmak için faaliyetlerini 
birle∆tirdi. Gerçekten de Amerikan tar¨m¨ giderek artan bir biçimde
“tar¨msal i∆letme”lere (agribusiness) dönü∆mektedir. Bahis konusu
deyim ça·da∆ ABD ekonomisindeki büyük ve ∆irketle∆mi∆ tar¨msal
te∆ebbüslerin bu özelli·ini yans¨tmak için geli∆tirilmi∆tir. Tar¨msal
i∆letmeler aras¨nda küçük tek aile ∆irketlerinden ba∆lay¨p pek geni∆
toprak sahibi olan ya da çiftçilerin kulland¨klar¨ mallar¨ ve gereçleri
üreten büyük konglomeralara ya da çok uluslu firmalara kadar 
yay¨lan çiftçilikle ilgili çe∆itli kurulu∆ vard¨r.

Tar¨msal i∆letmelerin XX. Yüzy¨l sonlar¨nda elde etti·i ilerle-
meler az say¨da çok büyük çiftlik kurulmas¨ anlam¨na geldi. ¿∆let-
meye kar¨∆mayan hisse senedi sahiplerine de ait olabilen ∆irket-
le∆mi∆ baz¨ çiftliklerde çok fazla makine ve çok az i∆çi kullan¨lmak-
tad¨r. 1940’ta ortalama 67 hektar topra·a sahip 6 milyon çiftlik 
vard¨. 1990’lar¨n sonlar¨nda ortalama yüzölçümü 190 hektar olan 
2,2 milyon çiftlik kalm¨∆t¨r. A∆a·¨ yukar¨ ayn¨ dönemde toplam
ABD nüfusu yakla∆¨k iki kat¨na ula∆t¨·¨ halde tar¨m i∆çilerinin 
say¨s¨nda önemli bir azalma görülmü∆ ve 1930’da 12,5 milyonken
1990’da 2,9 milyona gerilemi∆tir. 1900’de i∆gücünün yar¨s¨n¨ çiftçi-
ler olu∆turmaktayd¨; buna kar∆¨n, yüzy¨l¨n sonuna gelindi·inde 
sadece yüzde 2’si çiftliklerde kalm¨∆t¨. Yüzy¨l¨n sonlar¨nda ise 
çiftçilerin yakla∆¨k yüzde 60’¨ yar¨m gün çal¨∆¨yordu; çitlik gelirleri-
ni desteklemek amac¨yla tar¨m d¨∆¨ i∆lere yönelmi∆lerdi. Toprak ve
gereçler gibi sermaye yat¨r¨mlar¨n¨n pahal¨ olmas¨ çok ki∆inin tam
gün çiftçilikle u·ra∆mas¨n¨ zorla∆t¨rmaktad¨r.

Yukar¨daki say¨lar¨n gösterdi·i gibi ülkenin tarihinde kök-
le∆mi∆ bulunan ve sa·lam yap¨l¨ küçük çiftçilere ili∆kin destanlarda
dile getirilen Amerikan “aile çiftli·i” a·¨r ekonomik sorunlarla kar∆¨
kar∆¨yad¨r. Kentlerde ve banliyölerde ya∆ayan Amerikal¨lar¨n güzel
görünümlü ah¨rlar¨ ve geleneksel k¨rsal manzaral¨ i∆lenmi∆ tarlalar¨
ço∆kuyla anlatmalar¨na kar∆¨n, kendi beslenmeleri ya da hükümet
destek al¨mlar¨ için daha fazla para ödeyerek aile çiftli·ini koruma-
n¨n yükünü çekmeyi isteyip istemeyecekleri belirli de·ildir. D

108

A m e r i k a n  e k o n o m i s i n i n  a n a  h a t l a r ¨



109

B ö l ü m  I X  –  A m e r i k a ’ d a  ç a l ¨ ∆ m a :  i ∆ ç i l e r i n  r o l ü

AMER¿KA’DA

ÇALI≈MA:  

¿≈Ç¿LER¿N ROLÜ  

BÖLÜM IX



110

A m e r i k a n  e k o n o m i s i n i n  a n a  h a t l a r ¨

Amerikan i∆gücü ülkenin tar¨msal bir toplumdan ça·da∆ bir 
endüstri toplumuna dönü∆mesi s¨ras¨nda büyük bir de·i∆iklik 
geçirdi.

Birle∆ik Devletler XIX. Yüzy¨l’¨n sonlar¨na kadar genelde bir
tar¨m ülkesi olarak kald¨. ABD ekonomisinin ilk y¨llar¨nda niteliksiz
i∆çiler yoksuldular; zanaatkarlar¨n, el sanatç¨lar¨n¨n ve motor ona-
r¨mc¨lar¨n¨n ald¨·¨n¨n yakla∆¨k yar¨s¨ kadar ücret elde ediyorlard¨.
Kentlerde çal¨∆anlar¨n a∆a·¨ yukar¨ yüzde 40’¨n¨ dokuma fabrikala-
r¨ndaki dü∆ük ücretli i∆çiler ve diki∆çiler olu∆turuyor ve genellikle
çok kötü ko∆ullar alt¨nda ya∆¨yorlard¨. Fabrikalar¨n kurulmaya ba∆la-
mas¨yla makineleri kullanmak için çocuk, kad¨n ve yoksul göçmen
kullan¨m¨ ola·an bir uygulama konumuna geldi.

XIX. Yüzy¨l’¨n sonlar¨nda ve XX. Yüzy¨l’da endüstride önem-
li bir büyüme oldu. Çok say¨da Amerikal¨ seri imalata göre uyarla-
nan, s¨k¨ bir a∆ama (hiyerar∆i) düzeni uygulanan, niteliksiz i∆gücüne
ve dü∆ük ücretlere dayanan fabrikalarda çal¨∆mak amac¨yla çiftlik-
lerden ve küçük kasabalardan ayr¨ld¨lar. Sözü edilen ortamda sendi-
kalar da giderek güçlenmeye ba∆lad¨lar ve sonunda çal¨∆ma ko∆ulla-
r¨nda önemli ilerlemeler elde ettiler. Amerikan politikas¨n¨ da 
de·i∆tirdiler; çok kez Demokrat Parti’yle uyum sa·layan sendikalar
1930’larda Ba∆kan Franklin D. Roosevelt’in Yeni Düzen’inden
1960’lardaki Kennedy ve Johnson yönetimleri günlerine kadar 
ç¨kar¨lan toplumsal yasalarda anahtar rol oynayan bir seçmen guru-
bu olu∆turdular.

¿∆çi örgütleri günümüzde de önemli bir ekonomik ve politik
güç olmay¨ sürdürmekle birlikte etkisi görülebilir oranda azald¨.
¿malat endüstrisi göreli olarak gerilerken hizmet sektörü büyüdü. 
Giderek artan say¨da i∆çi niteliksiz fabrika i∆lerinde çal¨∆maktansa
büro i∆i yapmay¨ ye·lemektedir. Bu arada yeni endüstriler de bilgi-
sayarlar¨n ve yeni teknolojilerin yaratt¨·¨ sürekli de·i∆ikliklere ayak
uydurabilen yüksek nitelikli i∆çi aramaya ba∆lad¨lar. Sipari∆ üzerine
üretim yap¨lmas¨n¨n ve piyasada olu∆an talebe göre s¨k s¨k ürün 
de·i∆tirilmesinin giderek yayg¨nla∆mas¨ baz¨ i∆verenlerin a∆amal¨
kurulu∆u gev∆etmelerine ve bunun yerine kendi kendini yöneten 
ve birkaç i∆i bir arada yapabilen i∆çi guruplar¨na dayanmalar¨na 
yol açt¨ .

Çelik ve a·¨r makine gibi endüstrilerde kökle∆mi∆ olan örgütlü
i∆gücü bu de·i∆ikliklere kar∆¨l¨k vermekte zorlanmad¨. Sendikalar
¿kinci Dünya Sava∆¨’n¨n hemen ard¨ndan gelen y¨llarda güçlendiler;
fakat, daha sonralar¨ geleneksel imalat endüstrisinde kullan¨lan i∆çi
say¨s¨ dü∆ünce sendika üyeli·i de azald¨. ¿∆verenler dü∆ük ücretli
i∆gücüne dayanan yabanc¨ rakiplerinin giderek yo·unla∆an meydan



okumas¨ kar∆¨s¨nda istihdam politikalar¨n¨ daha esnek bir konuma
getirme çabas¨na girip geçici olarak ve yar¨m gün çal¨∆an i∆çi kullan-
maya yöneldiler ve çal¨∆anlar¨yla uzun vadeli ili∆kiler kurmay¨
amaçlayan ücret ve sosyal yard¨m planlar¨na daha az a·¨rl¨k verdi-
ler. Sendika örgütleme kampanyalar¨na ve grevlere kar∆¨ daha atak
bir biçimde sava∆maya ba∆lad¨lar. Bir ara sendikalar¨n gücüne kar∆¨
ç¨kmakta isteksiz davranan politikac¨lar an¨lan örgütlerin taban¨n¨
zay¨flat¨c¨ yasalar kabul ettiler. Bu arada pek çok yüksek nitelikli
genç i∆çi de sendikalara kendi ba·¨ms¨zl¨klar¨n¨ k¨s¨tlayan tarihsel
bir yan¨lg¨ gözüyle bakmaya ba∆lad¨. Sendikalar sadece kamu i∆yer-
leri ve devlet okullar¨ gibi temelde tekelci faaliyette bulunan kesim-
lerde geli∆melerini sürdürdüler.

Sendikalar¨n giderek güç yitirmelerine kar∆¨n ba∆ar¨l¨ endüstri-
lerde çal¨∆an nitelikli i∆çiler son y¨llarda i∆ yerlerinde gerçekle∆tiri-
len de·i∆ikliklerden yararland¨lar. Buna kar∆¨l¨k, daha geleneksel 
endüstrilerdeki niteliksiz i∆çiler s¨k s¨k zorluklarla kar∆¨la∆t¨lar.
1980’lerde ve 1990’larda nitelikli ve niteliksiz i∆çilere ödenen 
ücretler aras¨nda gittikçe büyüyen bir uçurum olu∆tu. 1990’lar¨n 
sonunda Amerikan i∆çileri her ne kadar geçtikleri on y¨lda güçlü bir
ekonomik büyümeden ve dü∆ük oranda i∆sizlikten do·an ve giderek
artan bir refah elde ettiklerini dü∆ünseler de pek ço·u gelece·in 
neler getirebilece·i konusunda ku∆ku duymaktad¨rlar.

Ekonomistlere göre Amerika’n¨n ekonomik ba∆ar¨s¨ bir bak¨ma
i∆çi piyasalar¨n¨n esnekli·ine ba·l¨d¨r. ¿∆verenler rekabet güçlerinin
k¨smen piyasa ko∆ullar¨ndaki de·i∆melere göre i∆çi almak ya da 
ç¨karmaktaki özgürlüklerinden kaynakland¨·¨n¨ söylemektedirler.
Bunun yan¨ s¨ra Amerikal¨ i∆çilerin kendileri de geleneksel olarak
hareketlidirler; pek ço·u i∆ de·i∆tirmeyi ya∆ant¨lar¨n¨ iyile∆tirmenin
bir arac¨ olarak görmektedirler. Di·er yandan, i∆verenler de yapt¨k-
lar¨ i∆in onlara iyile∆me yolunda uzun vadeli f¨rsatlar yarataca·¨na
inanan i∆çilerin daha etkin çal¨∆aca·¨n¨ geleneksel olarak kabul 
etmi∆ler ve çal¨∆anlar da i∆ güvencesini en önemli ekonomik amaç-
lar¨ aras¨nda saym¨∆lard¨r.

Amerika’da çal¨∆ma ya∆am¨n¨n tarihi iki de·er yarg¨s¨ aras¨n-
daki bir gerilimle doludur: esneklik ve uzun vadeli ba·lant¨. 1980’le-
rin ortalar¨ndan ba∆layarak pek çok uzman i∆verenlerin esnekli·e 
daha büyük önem verdikleri konusunda görü∆ birli·ine vard¨lar. 
Belki de bunun bir sonucu olarak i∆verenlerle i∆çiler aras¨ndaki 
ba·lar zay¨flad¨. Yine de çok say¨da eyalet yasas¨ ve federal yasa
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i∆çilerin haklar¨n¨ korumaktad¨r. Federal çal¨∆ma yasalar¨ aras¨nda
en önemli olanlardan baz¨lar¨ ∆unlard¨r:

■ 1938 tarihli Adil Çal¨∆ma Standardlar¨ Yasas¨ ulus düzeyinde 
asgari ücret saptamakta ve bireylerin en çok kaç saat çal¨∆t¨r¨labi-
leceklerini belirlemektedir. Ayr¨ca fazla mesai ücretine ili∆kin 
kurallar koymakta ve çocuk i∆çilerin istismar edilmesini önleye-
cek standardlar getirmektedir. Yasa kad¨nlara kar∆¨ ücret ay¨r¨m-
c¨l¨·¨n¨ yasaklamak amac¨yla 1963’te de·i∆tirilmi∆tir. Kongre 
çok kez politik tart¨∆ma konusu olan asgari ücreti belirli aral¨klar-
la ayarlar. Saptanan taban 1999’da saatte 5,15 dolar olmakla 
birlikte i∆çiye kar∆¨ talep o kadar yüksekti ki dü∆ük nitelikli i∆çi
çal¨∆t¨ran i∆verenler bile bunun üstünde ücret veriyorlard¨. Baz¨
eyaletler ise daha yüksek ücret taban¨ belirlemi∆lerdi.

■ 1964 tarihli Vatanda∆l¨k Haklar¨ Yasas¨ i∆verenlerin i∆çi al¨rken
ya da istihdam politikas¨ düzenlerken ¨rk, cinsiyet, din ve ulusal
köken gözeterek ay¨r¨mc¨l¨k yapmalar¨n¨ yasaklamaktad¨r (oy
kullanmada ve iskanda ay¨r¨mc¨l¨k ta bu yasa ile yasaklanm¨∆t¨r).

■ 1967 tarihli ¿stihdamda Ya∆ ve Ay¨r¨mc¨l¨k Yasas¨ ya∆l¨ i∆çileri 
i∆ ay¨r¨mc¨l¨·¨na kar∆¨ korumaktad¨r.

■ 1971 tarihli ¿∆ Sa·l¨·¨ ve Güvenli·i Yasas¨ i∆verenlerin güvenli i∆
ortamlar¨ sa·lamas¨n¨ gerektirmektedir. ¿∆ Güvenli·i ve Sa·l¨·¨
¿daresi i∆yeri standardlar¨ geli∆tirir, bunlara uyum düzeyini sapta-
mak için kovu∆turmalar yürütür, mahkeme celpleri gönderir ve
kurallara uymayanlar¨ cezaland¨r¨r.

■ ¿∆çi Emekli Geliri Güvenli·i Yasas¨ i∆letmeler ya da kamu sektö-
rü d¨∆¨ndaki di·er kurulu∆lar¨n haz¨rlad¨klar¨ emeklilik planlar¨n¨n
uymas¨ gereken standardlar¨ belirler. Yasa 1974’te kabul 
edilmi∆tir.

■ 1993 tarihli Aile ve Sa·l¨k ¿zni Yasas¨ i∆çilere ücretsiz do·um,
evlat edinme ya da ciddi hastal¨·¨ olan yak¨nlar¨na bakma izni 
verilmesini garanti alt¨na al¨r.

■ 1990’da kabul edilmi∆ olan Engelli Amerikal¨lar Yasas¨ engellile-
rin çal¨∆ma haklar¨n¨ korur.
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Birle∆ik Devletler’de i∆verenler i∆çilerin emeklilikleri için para
biriktirmelerinde anahtar rol oynarlar. Özel sektörde çal¨∆anlar¨n
yakla∆¨k olarak yar¨s¨na ve hükümet çal¨∆anlar¨n¨n ço·unlu·una bir
tür emekli maa∆¨ plan¨ uygulanmaktad¨r. ¿∆verenler emekli maa∆¨
planlar¨na kat¨lmak zorunda de·illerdir; fakat, hükümet büyük vergi
indirimleri uygulayarak i∆verenleri bu gibi planlar haz¨rlamaya ve
onlara katk¨da bulunmaya te∆vik eder.

Federal hükümetin vergi tahsil dairesi olan ¿ç Gelirler Servisi
emekli maa∆¨ planlar¨na uygulanan kurallar¨n ço·unu haz¨rlar ve 
Çal¨∆ma Bakanl¨·¨’na ba·l¨ bir daire de istismar¨ önlemek için 
planlar uygular. Yine bir federal daire olan Emekli Maa∆¨ Güvence
≈irketi de geleneksel özel emekli maa∆¨ alanlar¨n bu haklar¨n¨ 
sigorta eder; 1980’lerde ve 1990’larda kabul edilen bir dizi yasa ile
bu sigortaya ödenen primleri yükseltildi ve i∆verenlerin bu gibi 
planlar¨n¨ parasal aç¨dan sa·l¨kl¨ tutmalar¨ konusundaki sorumluluk-
lar¨ artt¨r¨ld¨.

¿∆veren destekli emekli maa∆¨ planlar¨n¨n yap¨s¨ XX. Yüzy¨l’¨n
son otuz y¨l¨ içinde önemli ölçüde de·i∆ti. Özellikle küçük i∆veren-
lerin pek ço·u hizmet y¨l¨ say¨s¨na ve ücret düzeyine ba·l¨ olarak
emeklilere her ay maa∆ ödenmesini güvence alt¨na alan geleneksel
“belirlenmi∆ maa∆” planlar¨ sunmay¨ durdurup bunun yerine “belir-
lenmi∆ katk¨” planlar¨n¨ gittikçe daha çok önermeye ba∆lad¨lar. 
Belirlenmi∆ katk¨ plan¨ uygulamas¨nda i∆veren emekli maa∆¨ ile 
nas¨l bir yat¨r¨m yap¨laca·¨ndan sorumlu de·ildir ve belirli bir maa∆
ödeme yükümlülü·ü alt¨na da girmez. Bunun yerine i∆çiler kendi
emekli maa∆¨ birikimlerini kendileri kontrol ederler (bunu yapmak
zorunda olmamakla birlikte çok say¨da i∆veren de bu birikime katk¨-
da bulunur) ve birkaç y¨lda bir i∆ de·i∆tirseler bile bu tasarruflar¨n¨
ellerinde tutabilirler. Böylelikle i∆çinin emeklili·inde alaca·¨ maa∆
ne kadar katk¨ yap¨ld¨·¨na ve kendi birikimini ne kadar ba∆ar¨l¨ bir
yat¨r¨mda kulland¨·¨na ba·l¨ olur.

Özel belirlenmi∆ maa∆ planlar¨n¨n say¨s¨ 1965’te 170.000 iken
bu say¨ 1997’de 53.000’e dü∆tü; buna kar∆¨l¨k belirlenmi∆ katk¨ 
planlar¨n¨n say¨s¨ da 461.000’den 647.000’e yükseldi. Çok ki∆i bu
de·i∆imin art¨k i∆yerlerinde i∆veren ve i∆çi aras¨nda uzun vadeli bir
ba·lant¨n¨n daha az benimsendi·ini gösterdi·ine inanmaktad¨rlar.

Federal hükümet silahl¨ kuvvetler personeli ve kamu memurla-
r¨ kadar malul gazileri de kapsayan birkaç emeklilik plan¨ uygula-
maktad¨r. Hükümetin yönetti·i en önemli emekli maa∆¨ sistemi 
65 ya∆¨nda ya da daha sonra emekli olup ba∆vuruda bulunan çal¨∆an-
lara tam ve 62–65 ya∆ aras¨nda emekli olanlara da daha dü∆ük maa∆
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sa·layan Sosyal Güvenlik program¨d¨r. Program bir federal kurulu∆
olan Sosyal Güvenlik ¿daresi taraf¨ndan yönetilmekle birlikte fonla-
r¨n¨ bordro vergileri ödeyen i∆verenler ve i∆çiler sa·larlar. Sosyal
Güvenlik’in emekliler için de·erli bir “koruyucu a·” oldu·u dü∆ü-
nülmekle birlikte onlar¨n ço·u i∆i b¨rakt¨ktan sonra gelirlerinin 
ancak belirli bir kesiminin bu yoldan sa·land¨·¨n¨ söylemektedirler.
Bunun yan¨ s¨ra politikac¨lar 1990’larda, sava∆ sonras¨ bebek patla-
mas¨ ku∆a·¨ XXI. Yüzy¨l’¨n ba∆lar¨nda emekli oldu·u zaman hükü-
metin maa∆lar¨ azaltmadan ya da bordro vergilerini yükseltmeden
tüm Sosyal Güvenlik yükümlülüklerini yerine getiremeyece·inden
de endi∆e duymaya ba∆lad¨lar. Pek çok Amerikal¨ Sosyal Güven-
lik’in parasal sa·l¨·¨n¨ güvence alt¨na alman¨n yüzy¨l¨n sonlar¨ndaki
en önemli iç politika sorunlar¨ndan biri olaca·¨ görü∆ünü 
payla∆maktad¨rlar.

Genellikle ba·¨ms¨z çal¨∆an, i∆verenleri emeklilik plan¨ 
uygulamayan ve emeklilik planlar¨n¨n yetersiz kald¨·¨n¨ dü∆ünen
çok ki∆i gelirlerinin belirli bir bölümünü Özel Emeklilik Hesaplar¨
(ÖEH) ve Keogh plan¨ diye bilinen ve vergi ba·¨∆¨kl¨·¨ bulunan 
hesaplara yat¨rabilmektedirler.

Yine 1935 tarihli Sosyal Güvenlik Yasas¨ ile yarat¨lan i∆sizlik
sigortas¨ da Sosyal Güvenlik’in aksine i∆siz kalm¨∆ çal¨∆anlara temel
gelir yard¨m¨ sa·layan bir federal hükümet-eyalet hükümeti sistemi
olarak düzenlenmi∆tir. ¿∆ten ç¨kar¨lm¨∆ ya da kötü davran¨∆ hariç
ba∆ka nedenler yüzünden istekleri d¨∆¨nda i∆siz kalm¨∆ çal¨∆anlar 
belirli bir süre için ücretlerinin belirli bir bölümü al¨rlar.

Her eyalet kendi program¨n¨ yürütmekte, ancak belirli federal
kurallara uymaktad¨r. Yap¨lacak haftal¨k i∆sizlik ödemelerinin 
miktar¨ ve süresi geçmi∆te ödenmi∆ olan ücretler ve i∆sizlik süresi
göz önünde bulundurularak belirlenir. ¿∆verenler kendi çal¨∆anlar¨-
n¨n i∆sizlik ve sigorta ödemeleri konular¨ndaki deneyimlerine 
dayal¨ olarak kurulmu∆ bulunan özel bir fona vergi öderler. Federal
hükümet de kendi çal¨∆anlar¨n¨n i∆sizlik sigortas¨ vergisini belirler.
Eyaletler gönençli dönemlerde fonlarda biriken fazla paralar¨ ekono-
mik daralma günlerinde kullanabileceklerini umarlar; fakat, fonlar
yetersiz kal¨rsa federal hükümetten borç alabilecekleri gibi vergi
oranlar¨n¨ da yükseltebilirler. ¿∆sizlik yayg¨nla∆¨r ve eyaletçe saptan-
m¨∆ olan “tetik” düzeyin üzerinde kal¨rsa eyaletler i∆sizlik sigortas¨
ödemelerinin süresini uzatmak zorundad¨rlar. Federal hükümet de
ekonomik gerileme dönemlerinde i∆sizlik t¨rman¨rsa sigorta ödeme-
leri süresinin uzat¨lmas¨na izin verir ve bu ek süre içinde yap¨lan
ödemeleri genel federal gelirlerden kar∆¨lar ya da i∆verenlere 
yeni vergiler yükler. Bu gibi ek süreler federal harcamalar¨ yükselt-
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ti·i ve vergi artt¨r¨mlar¨na yol açabilece·i için i∆sizlik sigortas¨ 
ödeme dönemlerinin uzat¨lmas¨ s¨k s¨k politik sorunlara yol açar.

Amerikan i∆çi hareketinin politik etkisini kazand¨·¨ ve peki∆tir-
di·i 1930’lar¨ izleyen y¨llarda çal¨∆anlar¨n ya∆ant¨lar¨n¨ iyile∆tirme-
ye yönelik çok say¨da yasa kabul edildi ve programlar düzenlendi.
Bahis konusu hareketin güç kazanmas¨ kolay olmad¨ ve Amerikan
ekonomisindeki yerini almas¨ için bir buçuk yüzy¨ldan fazla süren
bir çaba gösterilmesi gerekti.

Ba∆ka ülkelerdeki guruplar¨n aksine ABD sendikalar¨ mevcut
serbest te∆ebbüs sistemi içinde çal¨∆may¨ ye·lediler ve bu strateji
sosyalistleri dü∆ k¨r¨kl¨·¨na u·ratt¨. Amerika tarihinde bir feodalite
dönemi geçirilmemi∆ti ve pek az say¨da birey de bir s¨n¨f çat¨∆mas¨
içinde oldu·una inan¨yordu. Bunun yerine i∆çilerin ço·unlu·u
ya∆ant¨lar¨n¨ iyile∆tirme yolunda di·er bireylerle ayn¨ haklar¨ elde 
etmeye çal¨∆t¨klar¨na inan¨yorlard¨. S¨n¨flar aras¨ dü∆manl¨·¨n 
azalmas¨na yol açan bir ba∆ka geli∆me de ABD’de hiç olmazsa 
beyaz erkek i∆çilerin oy kullanma hakk¨n¨ di·er ülkelerdekilere
oranla daha önce kazanm¨∆ bulunmalar¨yd¨.

¿∆çi hareketi ba∆lang¨çta daha çok endüstriyel alanda geli∆ti·i
için sendika örgütleyicilerinin kullanabilecekleri insan kayna·¨ 
s¨n¨rl¨yd¨. ¿lk önemli ulusal i∆çi örgütü 1869’da Pennsylvania’n¨n
Philadelphia kentinde konfeksiyon biçki i∆çileri taraf¨ndan kurulan
ve ya∆ant¨lar¨n¨ daha iyi duruma getirmek için tüm i∆çileri örgütle-
meye adanm¨∆ olan Çal¨∆anlar¨n ≈övalyeleri’ydi. 1886’ya gelindi-
·inde örgütün siyahlar¨, kad¨nlar¨, ücretlileri, tüccarlar¨ ve çiftçileri
içeren yakla∆¨k 700.000 üyesi olmu∆tu. Buna kar∆¨n, ≈övalyeler 
içindeki çe∆itli guruplar¨n ç¨karlar¨ çok kez birbiriyle çat¨∆¨yordu.
≈övalyeler 1880’lerin ortalar¨nda Amerikal¨ milyoner Jay Gould’un
sahibi bulundu·u demiryollar¨na kar∆¨ düzenledi·i bir grevde 
ba∆ar¨l¨ ve 1886’daki bir ikincisinde ba∆ar¨s¨z oldu. Bundan sonra da
üye say¨s¨ h¨zla azald¨.

1881’de, Samuel Gompers ad¨nda bir puro yap¨mc¨s¨ göçmen
ve önde gelen ba∆ka zanaatkarlar be∆ y¨l sonra Amerikan ¿∆çi Fede-
rasyonu (American Federation of Labor – AFL) ad¨n¨ alan bir 
i∆çi sendikalar¨ federasyonu kurdular. An¨lan örgüt yaln¨z ücretli-
leri bar¨nd¨r¨yor ve üyeler mesleklerine göre s¨n¨fland¨r¨l¨yordu. 
Gompers AFL’in ilk ba∆kan¨yd¨. Yüksek ücret ve daha iyi ça-
l¨∆ma ko∆ullar¨ elde etmeye yönelik pratik bir strateji uygulad¨ ve 
bahis konusu öncelikler giderek tüm i∆çi hareketi taraf¨ndan be-
nimsendi.

115

B ö l ü m  I X  –  A m e r i k a ’ d a  ç a l ¨ ∆ m a :  i ∆ ç i l e r i n  r o l ü

¿≈Ç ¿  HAREKET¿N ¿N  ¿LK  Y ILLARI



AFL’nin i∆çileri örgütleyen görevlileri i∆verenlerin yo·un 
direni∆iyle kar∆¨la∆t¨lar. Sorunlar¨ her i∆çiyle teker teker tart¨∆may¨
ye·leyen yöneticiler çok kez sendikala∆ma yanl¨s¨ i∆çileri kovuyor
ya da “kara liste”ye al¨yorlard¨ (i∆e al¨nmamalar¨ için di·er ∆irketler-
le anla∆¨yorlard¨). Zaman zaman onlara sendikaya girmelerini 
yasaklayan ve “sar¨ köpek” (yellow dog) sözle∆meleri diye bilinen
belgeler imzalat¨yorlard¨. 1880–1932 aras¨ndaki y¨llarda hükümet ve
mahkemeler genellikle yönetimlerin tutumundan yana olmay¨ ya da
en az¨ndan onlar kar∆¨s¨nda tarafs¨z kalmay¨ ye·lediler. Hükümet de
kamu düzeni ad¨na grevi sona erdirmek amac¨yla s¨k s¨k federal 
askerleri görevlendiriyordu. Söz konusu dönemde düzenlenen 
baz¨ grevler s¨ras¨nda yöneticilerin kiralad¨·¨ ki∆ilerle sendikal¨lar
aras¨nda ç¨kan çat¨∆malar ölümlere neden oldu.

1905’te Yüksek Mahkeme hükümetin i∆çilerin çal¨∆ma saatle-
rini s¨n¨rlayamayaca·¨na karar verince i∆çi hareketi bir darbe yemi∆
oldu (Mahkeme böyle bir düzenlemenin i∆çilerin i∆ sözle∆mesi 
yapma hakk¨n¨ k¨s¨tlad¨·¨n¨ bildirdi). ¿∆çilerin herhangi bir sendika-
ya kat¨lmaya zorlanamayaca·¨na ili∆kin “aç¨k atölye” ilkesi de 
büyük sürtü∆melere neden oldu.

Birinci Dünya Sava∆¨ sona erdi·inde AFL’nin 5 milyon üyesi
bulunuyordu. 1920’ler ise örgütleyiciler için verimli olmad¨. Sözü
edilen y¨llar gönençliydi, bol i∆ vard¨ ve ücretler yükseliyordu. ¿∆çi-
ler sendika deste·i bulunmadan da kendilerini güvende say¨yorlar ve
yöneticiler taraf¨ndan ileri sürülen cömert personel politikalar¨n¨n
sendikalara kar∆¨ iyi bir alternatif olu∆turdu·u yolundaki iddialar¨
benimsiyorlard¨. Buna kar∆¨n 1929’da Büyük Bunal¨m’¨n patlak 
vermesiyle mutlu günler sona erdi.

1930’lar¨n Büyük Bunal¨m’¨n¨n ba∆lamas¨ üzerine Amerikal¨-
lar¨n sendikalara bak¨∆¨ de·i∆ti. ¿∆sizlik büyük boyutlara eri∆ip
AFL’nin üye say¨s¨ 3 milyonun alt¨na dü∆tüyse de çal¨∆anlar¨n s¨k¨n-
t¨s¨ kar∆¨s¨nda önemli bir duygusall¨k do·du. Bunal¨m’¨n en yo·un
oldu·u günlerde Amerikan i∆gücünün yakla∆¨k üçte biri i∆siz 
kalm¨∆t¨ ve bu durum on y¨l önce tam istihdam ya∆anan bir ülke için
ürkütücü oluyordu. Ba∆kan Franklin D. Roosevelt’in 1932’de 
seçilmesinden sonra hükümet i∆çilerin isteklerine daha olumlu 
bakmaya ba∆lad¨ ve giderek mahkemeler de buna kat¨ld¨. Kongre
1932’de ilk i∆çi yanl¨s¨ yasalardan biri olan Norris-LaGuardia yasa-
s¨n¨ kabul etti ve böylelikle sar¨ köpek sözle∆melerinin uygulanmas¨
engellendi. Yasa ayr¨ca federal mahkemelerin grevleri ve di·er i∆çi
hareketlerini durdurmas¨na da son verdi.
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Roosevelt göreve ba∆lad¨ktan sonra i∆çilerin amaçlar¨n¨ destek-
leyen önemli baz¨ yasalar ç¨kar¨lmas¨na çal¨∆t¨. 1935 tarihinde kabul
edilen ve Wagner Yasas¨ olarak bilinen Ulusal ¿∆ ¿li∆kileri Yasas¨
i∆çilere sendikalara kat¨lma ve sendika temsilcileri arac¨l¨·¨yla toplu
pazarl¨k yapma hakk¨ tan¨d¨. Yasa ile uygunsuz istihdam yöntemle-
ri uygulayanlar¨ cezaland¨rmak ve i∆çiler sendika kurmak istedikle-
rinde seçim düzenlemek amac¨yla bir Ulusal ¿∆ ¿li∆kileri Kurulu 
da olu∆turuluyordu. Kurul’un i∆verenleri sendika faaliyetlerine 
kat¨ld¨klar¨ gerekçesiyle haks¨z olarak i∆ten ç¨kar¨lan i∆çilerin birik-
mi∆ ücretlerini ödemeye zorlama yetkisi de vard¨.

Böyle bir destek üzerine sendika üyesi say¨s¨ 1940 y¨l¨na gelin-
di·inde yakla∆¨k 9 milyona f¨rlad¨. Üye say¨s¨n¨n artmas¨ ise büyü-
me sanc¨lar¨ çekilmeden gerçekle∆medi. 1935 y¨l¨nda AFL içindeki
sekiz sendika otomobil ve çelik gibi seri imalat yapan endüstrilerde
çal¨∆an i∆çileri örgütlemek amac¨yla bir kampanya ba∆latmak için
Endüstriyel Örgütlenme Komitesi’ni (Committee for Industrial 
Organization – CIO) kurdular. Komite’nin destekçileri bir ∆irkette
çal¨∆an nitelikli ve niteliksiz i∆çilerinin tümünü birlikte örgütlemek
istiyorlard¨. AFL’de egemen olan ve endüstrilerde çal¨∆anlar¨n 
mesleklerine göre sendikala∆m¨∆ kalmalar¨n¨ ye·leyen meslek 
sendikalar¨ niteliksiz ya da yar¨ nitelikli i∆çileri sendikala∆t¨rma 
çabalar¨na kar∆¨ ç¨kt¨. Yine de Komite at¨lgan çal¨∆malar¨ sonunda
pek çok fabrikadaki i∆çileri sendikala∆t¨rmay¨ ba∆ard¨. AFL 1938’de
CIO’yu kuran sendikalar¨ üyelikten uzakla∆t¨rd¨. CIO hemen yeni bir
isim alt¨nda kendi federasyonunu olu∆turarak Endüstriyel Örgütler
Kongresi’ni (Congress of Industrial Organizations) kurdu ve AFL’in
en büyük rakibi konumuna geldi.

Birle∆ik Devletler ¿kinci Dünya Sava∆¨’na kat¨ld¨ktan sonra 
ülkedeki anahtar sendikalar¨n liderleri ulusun savunma üretimini
grevlerle aksamayacaklar¨na söz verdiler. Hükümet de ücretleri
kontrol alt¨na ald¨ ve artt¨rmalar¨ erteledi. Buna kar∆¨n sendikalar
özellikle sa·l¨k sigortas¨ alan¨nda önemli yan ç¨karlar elde ettiler ve
sendikalar¨n üye say¨s¨ h¨zla artt¨.

Sava∆ 1945’te bitince greve gitmeme vaadi de ortadan kalkt¨ ve
o güne kadar bast¨r¨lm¨∆ olan yüksek ücret talepleri patlad¨. Pek çok
endüstride grevler yeniden ba∆lad¨ ve 1946’da i∆ b¨rakma olaylar¨
doru·a eri∆ti. Çok ki∆i bu huzursuzluklara ve Wagner Yasas¨’yla
sendikalara gereksiz ölçüde kazand¨r¨ld¨·¨n¨ dü∆ündükleri sendikal
güce kar∆¨ büyük tepki gösterdi. Kongre 1947’de Ba∆kan Truman’¨n
vetosuna kar∆¨n daha çok Taft-Hartley Yasas¨ olarak bilinen ¿∆çi
¿∆veren ¿li∆kileri Yasas¨’n¨ kabul etti. Yasa ile i∆verenler kadar sen-
dikalar için de davran¨∆ standardlar¨ saptand¨. Çal¨∆anlar¨n i∆e ba∆la-
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madan önce sendikalara kat¨lmalar¨n¨ gerektiren “kapal¨ atölye” 
uygulamalar¨n¨ yasakland¨; i∆verenlere grevler nedeniyle u·rad¨kla-
r¨ zarar için sendikalar¨ dava etme izni verildi; sendikalara greve 
gitmeden önce 60 günlük bir “durulma dönemi” uygulama zorunlu-
lu·u getirildi; kamu sa·l¨k ve güvenli·ini bozabilecek grevlerin 
denetimi için di·er özel kurallar konuldu. Taft-Hartley Yasas¨ 
ayr¨ca sendikalar¨n parasal durumlar¨n¨ aç¨klamalar¨n¨ istedi. ¿∆çiler
kar∆¨s¨ndaki bu artan muhalefet nedeniyle AFL ve CIO aralar¨ndaki
kan davas¨n¨ unuttular ve en sonunda 1955’te birle∆ip AFL-CIO 
örgütünü kurdular. AFL’in ba∆kan¨ George Meany yeni olu∆turulan
örgütün ba∆kanl¨·¨n¨ üstlendi.

1962’de Ba∆kan John F. Kennedy’nin federal hükümet çal¨∆an-
lar¨na – grev hakk¨ d¨∆¨nda – örgütlenme ve toplu pazarl¨k yapma
hakk¨ veren bir kararname yay¨nlamas¨yla sendikalar yeni bir güç
kazand¨lar. Eyaletler de buna benzer yasalar kabul ettiler ve baz¨la-
r¨nda eyalet çal¨∆anlar¨na grev hakk¨ bile verildi. Federal hükümet,
eyalet hükümeti ve yere hükümet düzeyinde kamu çal¨∆anlar¨ sendi-
kalar¨ h¨zla ço·ald¨ ve yüksek enflasyonun ücretleri önemli ölçüde
kemirme tehdidi olu∆unca 1970’lerde polisler, ö·retmenler ve di·er
kamu görevlileri pek çok eyalette ve kentte greve gittiler.

1960’larda ve 1970’lerde siyahlar, Meksikal¨-Amerikal¨lar ve
kad¨nlar aras¨nda da sendika üyesi say¨s¨ ço·ald¨. ¿∆çi liderleri çok
kez en az para kazand¨ran i∆lerde çal¨∆an bu guruplara daha yüksek
ücret verilmesinin sa·lanmas¨na yard¨mc¨ oldular. Sözgelimi, 
Meksikal¨-Amerikal¨ i∆çi lideri Cesar E. Chavez California’daki 
ço·unlu·u Meksikal¨-Amerikal¨ olan göçmen i∆çileri ve di·er tar¨m-
sal i∆çileri örgütlemeye ba∆lad¨ ve günümüzün Amerika Birle∆mi∆
Tar¨m ¿∆çileri örgütünü kurdu.

Zaman zaman görülen çat¨∆malar ve grevlere kar∆¨n ∆irketler
ve sendikalar 1940’lar, 1950’ler ve 1960’larda istikrarl¨ ili∆kiler 
yürüttüler. ¿∆çiler do·al olarak i∆verenlerin onlara gereksinim 
duyduklar¨ sürece i∆ sa·lamalar¨n¨, genel hayat pahal¨l¨·¨n¨ yans¨tan
ücretler vermelerini ve rahatlat¨c¨ sa·l¨k ve emeklilik yard¨mlar¨
yapmalar¨n¨ beklediler.

Bahis konusu istikrarl¨ ili∆kiler niteliklerin ve ürünlerin çok az
ya da hem i∆verenlerin hem i∆çilerin kolayl¨kla ayak uydurabilecek-
leri ölçüde yava∆ de·i∆ti·i istikrarl¨ bir ekonomiye ba·l¨yd¨; fakat,
sendikalarla i∆verenler aras¨ndaki ili∆kiler 1960’larda ve 1970’lerde
gerginle∆meye ba∆lad¨. Amerika’n¨n dünya endüstriyel ekonomisin-
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deki egemenli·i zay¨flamaya yüz tuttu. Daha ucuz ve bazan da daha
iyi olan ithal mallar¨ Birle∆ik Devletler’e akmaya ba∆lay¨nca Ameri-
kan ∆irketleri kendi ürünlerinin niteli·ini hemen artt¨rarak bunu
kar∆¨lamakta zorland¨lar. Yukar¨dan a∆a·¨ya düzenlenmi∆ yap¨lar¨
yenilikleri ödüllendirmiyordu ve bazan da etkinli·i artt¨rarak ya da
belirli yabanc¨ ülkelerde verilenlere ayak uydurabilmek için ücretle-
ri indirerek emek maliyetini dü∆ürmeye çal¨∆¨nca ba∆ar¨s¨zl¨·a u·ru-
yorlard¨.

Söz konusu durum kar∆¨s¨nda birkaç Amerikan ∆irketi fabrika-
lar¨n¨ kapat¨p ba∆ka yerlerde kurdular. 1980’lerde ve 1990’larda 
ticaret ve vergi yasalar¨nda yap¨lan de·i∆iklikler bu seçene·i gittik-
çe kolayla∆t¨r¨yordu. Geri kalan pek çok ∆irket faaliyetlerini sürdür-
düler; ama, babal¨k sistemi y¨pranmaya ba∆lam¨∆t¨. ¿∆verenler 
i∆çileriyle ömür boyu sürecek ba·lant¨lar kuramayacaklar¨n¨ anlad¨-
lar. Esnekli·i artt¨rmak ve maliyetleri dü∆ürmek amac¨yla geçici ve
yar¨m gün çal¨∆an i∆çi kullan¨m¨n¨ gittikçe yayg¨nla∆t¨rd¨lar. Geçici
i∆çi kullanan ∆irketler 1982’de 417.000 ki∆i ya da tar¨m d¨∆¨ bordro-
lu personelin yüzde 0,5’ini ve 1998’e gelindi·inde de 2,8 milyon i∆çi
ya da tar¨m d¨∆¨ i∆gücünün yüzde 2,1’ini çal¨∆t¨r¨yorlard¨. Çal¨∆ma
saatlerinde de de·i∆iklikler oldu. ¿∆çiler bazan haftal¨k çal¨∆ma 
günlerinin azalt¨lmas¨n¨ istediler; fakat, bordro ve sosyal yard¨m 
giderlerini k¨smak isteyen ∆irketler çok kez çal¨∆ma saatlerini k¨sma-
ya yöneldiler. 1968’de i∆çilerin yüzde 14’ü haftada 35 saatten az 
çal¨∆¨rken bu oran 1994’te yüzde 18,9 oldu.

Yukar¨da de·inildi·i gibi çok say¨da i∆veren sorumlulu·u daha
çok i∆çilere yükleyen emeklilik düzenlemelerine geçtiler. Baz¨ 
çal¨∆anlar da daha büyük esneklik sa·layan bu de·i∆iklikleri benim-
sediler. Yine de sözü edilen de·i∆iklikler pek çok i∆çinin uzun 
vadedeki geleceklerine güvensizlikle bakmalar¨na yol açt¨. ¿∆veren
ve i∆çi aras¨ndaki eski babacan ili∆kilerin yeniden kurulmas¨ konu-
sunda sendikalar¨n da yapabilecekleri pek az ∆ey vard¨. Üyelerinin
bu ko∆ullara uymalar¨na yard¨mc¨ olmakla yetindiler.

1980’lerde ve 1990’larda sendika üyesi say¨s¨nda genel bir
azalma oldu ve sendikalar¨n yeni i∆yerlerinde örgütlenmeleri dü∆ük
ölçülerde kald¨. Örgütleyiciler çal¨∆ma yasalar¨n¨n kendilerine kar∆¨
düzenlendi·inden ve i∆verenlerin sendika seçimlerini geciktirmele-
rine ya da seçimlere direnmelerine göz yumuldu·undan yak¨n¨yor-
lard¨. Uluslararas¨ Hizmet Sektörü Çal¨∆anlar¨ Sendikas¨ ba∆kan¨
John Sweeney sendika üyesi say¨s¨n¨n ve politik gücün azalmas¨ 
nedeniyle 1995’te AFL-CIO ba∆kan¨ Lane Kirkland’da kar∆¨ adayl¨-
·¨n¨ koydu ve seçimi kazand¨. Kirkland kendini ülke d¨∆¨ndaki 
sendika faaliyetlerine kapt¨r¨p ülkedeki sendikalar¨n kar∆¨la∆t¨klar¨
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sorunlar konusunda çok pasif davranmakla ele∆tiriliyordu. Federas-
yon’un k¨rk y¨l¨ a∆an ya∆am¨ndaki üçüncü ba∆kan¨ olan Sweeney i∆çi
hareketini yeniden canland¨rmak amac¨yla örgütü güçlendirmeye ve
yerel sendikalar¨n faaliyetleri s¨ras¨nda birbirlerine yard¨m etmeleri-
ni sa·lamaya çal¨∆t¨ysa da bu pek kolay olmad¨.

1950 ile 1999 y¨l¨ sonlar¨ aras¨nda ABD’deki tar¨m d¨∆¨ i∆gücü
45 milyondan 129,5 milyona yükseldi. Bili∆im teknolojisinin ABD
ekonomisinde gittikçe daha büyüyen bir rol üstlenmesi nedeniyle en
önemli i∆çi art¨∆lar¨ bilgisayar, sa·l¨k ve di·er hizmet sektörlerinde
görüldü. 1980’lerde ve 1990’larda genel hizmetler, ula∆t¨rma, kamu
hizmetleri, toptan ve perakende mal ticareti, finans, sigorta, emlak
ve hükümet gibi hizmet üreten kesimlerde 35 milyon i∆çi art¨∆¨ oldu.
Bu say¨ bahis konusu yirmi y¨l boyunca elde edilen toplam net 
i∆çi art¨∆¨n¨ temsil ediyordu. ¿malatta üretkenli·in artmas¨ sonucun-
da aç¨kta kalan i∆çiler de hizmet sektöründeki büyüme sayesinde
emildi.

1946 y¨l¨nda hizmete ili∆kin endüstrilerde 24,4 milyon i∆çi 
çal¨∆¨yor ya da tar¨m d¨∆¨ i∆lerin yüzde 59’unu dolduruyordu.
1999’un sonuna gelindi·inde bu say¨lar 104,3 milyon ve yüzde 
81 oldu. Bunun aksine 1946’da imalat, in∆aat ve madencili·i içeren
mal üretim sektöründe tar¨m d¨∆¨nda kalanlar¨n yüzde 41’ini olu∆tu-
ran 17,2 milyon i∆çi çal¨∆¨rken 1999 sonunda bu sektördeki i∆çi 
say¨s¨ sadece 25,2 milyona yükseldi ya da toplam¨n yüzde 19’una 
indi. Buna kar∆¨l¨k hizmet sektöründeki yeni i∆lerin pek ço·u imalat
alan¨ndakiler kadar yüksek ücret getirmiyor ve sosyal yard¨m 
olanaklar¨ sa·lam¨yordu. Bunun sonucunda ortaya ç¨kan parasal 
s¨k¨nt¨lar çok say¨da kad¨n¨ da i∆gücüne kat¨lmaya te∆vik etti.

1980’lerde ve 1990’larda birçok i∆veren çal¨∆ma düzenlerini
kurmak için yeni yöntemlere ba∆vurdular. Baz¨ ∆irketlerde i∆çiler 
küçük tak¨mlara ayr¨ld¨ ve onlara ayr¨lan görevlerde kendilerine
önemli bir özerklik tan¨nd¨. Yönetimin bu çal¨∆ma guruplar¨n¨n 
görevlerini belirlemesine ve sa·lad¨klar¨ geli∆meleri ve elde ettikle-
ri sonuçlar¨ izlemesine kar∆¨l¨k nas¨l çal¨∆¨laca·¨na ve çal¨∆ma strate-
jilerinin de·i∆en mü∆teri gereksinimlerine ve ko∆ullar¨na nas¨l 
uydurulaca·¨na gurup üyeleri kendileri karar veriyorlard¨. Yine de
pek çok i∆veren yönetim güdümlü geleneksel çal¨∆ma sistemini 
b¨rakmak istemiyor ve baz¨lar¨ da yeni yöntemlere geçmekte zorla-
n¨yorlard¨. Ulusal ¿∆ ¿li∆kileri Kurulu sendikal¨ olmayan i∆verenlerin
görevlendirdikleri çal¨∆ma guruplar¨n¨n ço·unun yönetimin egemen-
li·i alt¨nda faaliyet gösteren yasa d¨∆¨ “sendikalar” say¨ld¨·¨ yolunda
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kararlar al¨yor ve bu da çok kez de·i∆iklik kar∆¨s¨nda bir cayd¨r¨c¨
oluyordu.

¿∆verenler 1980’lerde ve 1990’larda giderek yap¨s¨ de·i∆en bir
i∆gücüyle de ba∆a ç¨kmak zorunda kald¨lar. Özellikle ¿spanyol 
kökenliler ve çe∆itli Asya ülkelerinden gelen göçmenler i∆gücüne
gittikçe artan say¨larda kat¨ld¨lar ve geleneksel olarak erkeklerin
egemenli·indeki i∆lerde çal¨∆an kad¨n say¨s¨ da her geçen gün daha
ço·ald¨. ¿∆verenlerin ¨rk, cinsiyet, ya∆ ya da bedensel engel gözete-
rek ay¨r¨mc¨l¨k yapt¨klar¨ iddias¨yla i∆çiler taraf¨ndan aç¨lan dava 
say¨s¨ da yükseldi. Söz konusu ba∆vurular¨n ilk önce yap¨ld¨·¨ 
Federal E∆it ¿stihdam F¨rsatlar¨ Komisyonu’na gelen dava say¨s¨
1991’de 6.900 kadarken 1998’de 16.000’i a∆t¨ ve dava dosyalar¨n¨n
çoklu·u mahkemeleri t¨kad¨. Aç¨lan davalar çe∆itli sonuçlar verdi.
Önemsiz oldu·u dü∆ünülen pek çok davan¨n reddedilmesine kar∆¨n
mahkemeler i∆e alma, terfi ettirme, rütbe indirme ve i∆ten ç¨karma
konular¨ndaki istismarlara kar∆¨ çe∆itli önlem kararlar¨ da ald¨lar.
Sözgelimi 1998’de ABD Yüksek Mahkemesi i∆verenlerin cinsel 
tacizden kaç¨nmalar¨ için yöneticilerini e·itmeleri ve i∆çilerini de
haklar¨ konusunda uyarmalar¨ gerekti·ine karar verdi.

“E∆it i∆e e∆it ücret” sorunu Amerika’daki i∆yerlerinden eksik
olmad¨. Federal yasalar ve eyalet yasalar¨ cinsiyete ba·l¨ olarak 
farkl¨ ücret ödenmesini yasaklamakla birlikte Amerikal¨ kad¨nlar 
tarih boyunca erkeklerden daha az ücret alm¨∆lard¨r. Bahis konusu
ay¨r¨m k¨smen kad¨nlar¨n genellikle hizmet sektöründe çal¨∆malar¨n-
dan ve bu sektörde de geleneksel olarak di·er sektörlerden daha az
ücret ödenmesinden kaynaklanmaktad¨r; fakat, sendikalar ve kad¨n
haklar¨ örgütleri bu durumun ayn¨ zamanda aç¨ktan aç¨·a ay¨r¨mc¨-
l¨k yap¨ld¨·¨n¨ da gösterdi·ini iddia etmektedirler. Hizmet sektörün-
de camdan tavan denilen bir kavram da sorunu daha karma∆¨k bir 
konuma getirmektedir. Kad¨nlar¨n belirttiklerine göre bu onlar¨n 
erkeklerin egemenli·i alt¨ndaki yöneticilik ya da profesyonellik 
a∆amalar¨na getirilmelerini önleyen görünmez bir engeldir. Geçti·i-
miz y¨llarda sözü edilen a∆amalara getirilen kad¨n say¨s¨ gittikçe 
ço·alm¨∆ olmakla birlikte toplam nüfus içindeki say¨lar¨ gözetildi-
·inde bu çok önemsiz bir oran olarak kalmaktad¨r.

Genel nüfus içinde az¨nl¨kta kald¨klar¨ için çok kez “az¨nl¨klar”
olarak bilinen çe∆itli etnik ve ¨rksal gurup mensuplar¨n¨n elde ettik-
leri a∆amalar ve ücretler de sorun konusu olmaktad¨r. (XX. 
Yüzy¨l’¨n sonlar¨nda Amerikal¨lar¨n ço·unlu·unu Avrupa kökenli
Beyazlar olu∆turmakla birlikte genel nüfus içindeki oranlar¨ 
azalmaktayd¨.) Federal hükümet ve eyalet hükümetleri 1960’larda
ve 1970’lerde ay¨r¨mc¨l¨·¨ yasaklayan yasalar¨n yan¨ s¨ra i∆verenle-
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rin belirli durumlarda az¨nl¨k mensuplar¨n¨ öncelikle i∆e almalar¨n¨
gerektiren “olumlu eylem” (affirmative action) yasalar¨ da kabul 
ettiler. Bahis konusu yasalar¨ benimseyenler geçmi∆ y¨llarda onlara
kar∆¨ uygulanm¨∆ olan ay¨r¨mc¨l¨·¨ düzeltmek için az¨nl¨klara önce-
lik verilmesi gerekti·ini ileri sürüyorlard¨. Buna kar∆¨l¨k söz konusu
yöntemin ¨rksal ve etnik sorunlar¨n ele al¨nmas¨nda çeli∆kili bir 
yakla∆¨m oldu·u ortaya ç¨kt¨. Kar∆¨t görü∆tekiler “tersine ay¨r¨mc¨-
l¨k”¨n (reverse discrimination) hem adil olmad¨·¨ndan hem de aksi 
sonuçlar yaratt¨·¨ndan yak¨n¨yorlard¨. Ba∆ta California olmak üzere
baz¨ eyaletler 1960’larda olumlu eylem yasalar¨n¨ uygulamaktan
vazgeçtiler. Yine de beyazlarla az¨nl¨klar aras¨ndaki ücret uçurumla-
r¨ ve i∆sizlik oranlar¨ndaki büyük farklar sürüp gitmekte ve kad¨nla-
r¨n i∆gücü içindeki yerleri konusuna ili∆kin sorunlar¨n yan¨ s¨ra
Amerikan i∆verenlerinin ve i∆çilerinin kar∆¨ kar∆¨ya olduklar¨ en 
rahats¨z edici dertlerden birini olu∆turmaktad¨r.

1980’lerde ve 1990’larda çok say¨da ∆irketin maliyeti dü∆ürme
önlemlerine ba∆vurmalar¨ yüzünden bireyler aras¨ndaki cinsiyete ve
¨rksal ya da etnik kökene dayal¨ büyük ay¨r¨mlar daha da ∆iddetlen-
di. Büyük ücret artt¨r¨mlar¨ do·al görülmemeye ba∆lad¨; gerçekten
de s¨k¨nt¨ içinde bulunan baz¨ büyük ∆irketlerin çal¨∆anlar¨ ve üyesi
olduklar¨ sendikalar i∆ güvencelerini artt¨rmak ve hatta i∆verenlerini
kurtarmak umuduyla s¨n¨rl¨ ücret art¨∆lar¨na ya da ücret indirimleri-
ne yönelik ödünler vermek zorunda bulunduklar¨n¨ dü∆ünmeye
ba∆lad¨lar. Baz¨ havayolu ∆irketleri ve di·er firmalar bir süre için iki
düzeyli ücret yöntemleri uygulad¨lar ve yeni i∆çilerine ayn¨ i∆i yapan
eski ve ya∆l¨ i∆çilerinden daha az ücret ödediler. Ücretler art¨k 
çal¨∆anlar¨ e∆it olarak ödüllendirmek için de·il gittikçe yayg¨nla∆an
bir biçimde bilgisayar yaz¨l¨m uzman¨ gibi zor bulunabilen i∆çileri
çekmek ve i∆te tutabilmek için belirleniyordu. Sözü edilen uygulama
yüksek nitelikli ve niteliksiz i∆çiler aras¨ndaki gittikçe geni∆leyen
ücret uçurumuno çok daha fazla derinle∆tirdi. An¨lan fark¨ do·rudan
belirleyecek bir yol bulunmamakla birlikte ABD Çal¨∆ma Bakanl¨·¨
istatistikleri dolayl¨ bir ölçüt olarak kullan¨labilir. 1979’da ö·renimi
orta okul düzeyinin alt¨ndaki i∆çilerin ortalama haftal¨k ücreti 
215 dolar ve yüksek okul mezunlar¨n¨nki 348 dolard¨. Bu ortalama-
lar 1998’de 337 dolar ve 821 dolar olmu∆tu.

Bahis kousu fark giderek büyümekle birlikte çok say¨da 
i∆veren federal hükümetin saptad¨·¨ asgari ücret düzeyine kar∆¨ 
direniyordu. ¿ddialar¨na göre ücret taban¨ emek maliyetini yükseltip
küçük i∆letmelerin yeni i∆çi almalar¨n¨ güçle∆tirdi·i için asl¨nda 
çal¨∆anlara zarar veriyordu. 1970’lerde hemen hemen her y¨l artt¨r¨-
lan asgari ücrete 1980’lerde ve 1990’larda pek az zam yap¨ld¨. 
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Bunun sonucu olarak da asgari ücret hayat pahal¨l¨·¨na ayak uydu-
ramad¨; asgari ücret 1970’ten 1999’un sonuna kadar saatte 1,45 
dolardan 5,15 dolara yükseldi, yani yüzde 255 artt¨; tüketici fiyatla-
r¨ndaki art¨∆sa yüzde 334 oldu. ¿∆verenler herkesin ücretini tekdüze
artt¨rmak yerine belirli i∆çilerin ya da çal¨∆ma guruplar¨n¨n etkinli·i-
ne ba·l¨ “ba∆ar¨ya göre ücret” ödemeleri yapmaya da gittikçe daha
çok yöneldiler. 1999’da yap¨lan bir ara∆t¨rma i∆verenlerin yüzde
51’inin ba∆ar¨ya göre ücret formülü uygulay¨p en az¨ndan baz¨ 
i∆çileri için asgari temel ücret artt¨r¨mlar¨n¨na ek ödeme düzeyleri
saptad¨klar¨n¨ ortaya ç¨kard¨.

Nitelikli i∆çi yetersizli·i derinle∆tikçe i∆verenler çal¨∆anlar¨n¨
e·itmek için daha çok para ve zaman ay¨rmaya ba∆lad¨lar. Ayr¨ca
ça·da∆ yüksek teknoloji kullanan i∆yerlerinde çal¨∆t¨r¨lacak mezun-
lar yeti∆tirilmesi amac¨yla okul programlar¨nda iyile∆tirmeler 
yap¨lmas¨n¨ sa·lamak için harekete geçtiler. ¿∆verenlerin e·itim 
gereksinimlerine e·ilmek amac¨yla olu∆turduklar¨ bölgesel guruplar
kurslar düzenlenmesi için halk okullar¨ ve yüksek okullarla i∆birli·i
yapt¨lar. Bu arada federal hükümet de 1998 tarihli ¿∆yeri Yat¨r¨m 
Yasas¨’n¨ ç¨kararak federal hükümet, eyalet hükümeti ve i∆ çevresi
kurulu∆lar¨na ba·l¨ 100’den fazla e·itim program¨n¨ birle∆tirdi. 
E·itim programlar¨n¨ i∆verenlerin gerçek gereksinimlerine ba·lama-
ya ve bu programlar¨n uygulanmas¨nda i∆verenlere daha çok söz
hakk¨ tan¨maya çal¨∆t¨.

¿∆verenler de i∆çilerinden gelen i∆yeri kurallar¨yla özel ya∆ant¨-
lar¨ aras¨ndaki uyu∆mazl¨klar¨n azalt¨lmas¨na yönelik talepleri kar∆¨-
lamaya çabalad¨lar. ¿∆çilere çal¨∆ma saatlerini saptama konusunda
daha geni∆ kontrol sa·layan “esnek saat” yöntemi yayg¨nla∆t¨. 
¿leti∆im teknolojisindeki geli∆meler gittikçe artan say¨da i∆çinin 
“tele-yolculuk” yapmalar¨na, yani hiç olmazsa belirli saatlerde 
evlerinde kal¨p bilgisayarla i∆yerlerine ba·lanarak çal¨∆malar¨na 
olanak sa·lad¨. Tam günden az çal¨∆mak isteyen annelerden ve di·er
i∆çilerden gelen talepler kar∆¨s¨nda i∆verenler i∆-payla∆¨m¨ gibi 
yenilikler uygulamaya ba∆lad¨lar. Hükümet de bu e·ilime ayak 
uydurdu ve i∆verenlerin aile içi acil durumlarla ilgilenebilmeleri
amac¨yla i∆çilerine izin vermelerini gerektiren 1993 tarihli Aile ve
Sa·l¨k ¿zni Yasas¨’n¨ ç¨kard¨.

1980’lerin ve 1990’lar¨n de·i∆en ko∆ullar¨ kar∆¨s¨nda örgütlü
i∆çilerin konumu zay¨flad¨ ve toplam i∆gücü içindeki paylar¨ da 
küçüldü. 1945’te çal¨∆an bireylerin üçte birinden fazlas¨ sendikal¨y-
ken ABD i∆gücü içindeki sendika üyesi oran¨ 1979’da yüzde 24,1’e
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ve 1998’de de yüzde 13,9’a dü∆tü. Aidatlar¨n artt¨r¨lmas¨, sendikala-
r¨n siyasal kampanyalara sürekli katk¨da bulunmalar¨ ve sendika
üyelerinin ülke seçimlerine kat¨l¨nmas¨na yönelik çabalar¨ sayesinde
politik güçteki dü∆ü∆ üye say¨s¨ndaki azalma kadar yüksek olmad¨.
Buna kar∆¨l¨k i∆çilerin parti adaylar¨n¨ desteklemek ya da onlara
kar∆¨ ç¨kmak amac¨yla ücretlerinden ay¨rd¨klar¨ paralar¨n bundan
böyle kendilerinde kalabilece·i yolundaki mahkeme ve Ulusal ¿∆
¿li∆kileri Kurulu kararlar¨ nedeniyle sendikalar¨n etkisi zay¨flad¨.

D¨∆ ve iç rekabetin bask¨s¨ndan etkilenen i∆verenler sendikalar-
dan gelen yüksek ücret taleplerini yerine getirmeye geçmi∆ y¨llarda-
kine oranla daha az yana∆maktad¨rlar. Sendikalar¨n i∆çileri örgütle-
me çabalar¨na kar∆¨ olan direni∆leri de daha atakla∆m¨∆t¨r. ¿∆verenle-
rin grev k¨r¨c¨ kullanma ve grev sona erdi·inde de onlar¨ i∆te tutma
yöntemini gittikçe daha çok benimsemeleri yüzünden 1980’lerde ve
1990’larda seyrek olarak greve gidildi. (Ba∆kan Ronald Reagan’¨n
1981’de yasa d¨∆¨ grev yapan Federal Havac¨l¨k Yönetimi mensubu
hava trafik kontrol görevlilerini kovmas¨ndan sonra i∆verenler bu 
tutumlar¨n¨ daha da sertle∆tirdiler.)

Otomasyon da sendika üyeleri için sürekli bir sorun olmakta-
d¨r. Çok say¨da eski fabrikada önceleri i∆çilerin görevi olan i∆leri
yapmak için otomatik makineler kullan¨lmaya ba∆land¨. Sendikalar
i∆ olanaklar¨n¨ ve ücretleri korumak amac¨yla paras¨z yeniden e·itim
sa·lanmas¨, eldeki i∆lerin i∆çiler aras¨nda e∆it payla∆¨m¨ sa·layabil-
mek amac¨yla daha k¨sa haftal¨k çal¨∆ma saatleri uygulanmas¨ ve 
güvence alt¨na al¨nm¨∆ y¨ll¨k ücret uygulamas¨ gibi pek de ba∆ar¨l¨
olmayan çe∆itli önlemler almaya u·ra∆t¨lar.

Çal¨∆anlar¨n sendikalar¨n güçlü bulundu·u geleneksel alanlar¨
olu∆turan endüstri sektöründen sendikala∆man¨n daha zay¨f oldu·u
hizmet sektörüne yönelmesi de sendikalar için önemli bir sorun 
durumuna geldi. Geçti·imiz y¨llarda yarat¨lan yeni i∆lerin al¨∆¨lma-
m¨∆ büyüklükte bir kesimini sendika üyeli·ini daha az benimseyen
kad¨nlar, gençler, geçici ve yar¨m gün çal¨∆anlar doldurdular. Çok
say¨da Amerikan endüstrisi de Kuzey ya da Do·u’dan sendikac¨l¨k
gelene·inin daha zay¨f oldu·u Güney ve Bat¨ ABD bölgelerine 
göç etti.

Söz konusu güçlükler yetmezmi∆ gibi büyük Sürücüler Sendi-
kas¨’¨ndaki ve di·er baz¨ sendikalardaki yolsuzluklara ili∆kin 
olumsuz yay¨nlar yüzünden sendikac¨l¨k hareketi yeni yaralar ald¨.
Sendikalar¨n maa∆lar¨ ve sosyal yard¨m ödeneklerini yükseltme ve i∆
ortam¨n¨ iyile∆tirme konular¨nda geçmi∆te elde ettikleri ba∆ar¨lar 
bile yeni ve genç i∆çilerde bundan böyle davalar¨n¨ savunacak 
sendikalara gereksinim kalmad¨·¨ inanc¨ uyand¨rd¨·¨ için daha fazla
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ilerlemeyi engelledi. ¿∆yeri güvenli·ini ve çal¨∆ma sorunlar¨n¨ da 
içeren her konuda i∆çilerin söz sahibi olmalar¨n¨n sa·land¨·¨na 
yönelik sendika iddialar¨ da çok kez göz ard¨ edildi. Yüksek tekno-
loji ürünü bilgisayarlar¨ geli∆tiren ∆irketlerin dramatik yükseli∆ine
neden olan ba·¨ms¨z görü∆lü genç i∆çiler sendikalara kat¨lma 
konusuna an¨lan ba·¨ms¨zl¨klar¨n¨ yok etti·i gerekçesiyle çok az ilgi
gösterdiler.

Sendikalar¨n 1990’lar¨n sonlar¨nda üye bulmakta kar∆¨la∆t¨kla-
r¨ güçlüklerin belki de en büyük nedeni ekonominin beklenmedik
gücü oldu. Ekim ve Kas¨m 1999’da i∆sizlik oran¨ yüzde 4,1’e dü∆tü.
Ekonomistlere göre bunlar da sadece bir i∆ten bir ba∆ka i∆e geçmek-
te olanlar ya da sürekli i∆siz oturanlard¨. Ekonomik de·i∆ikliklerin
yaratt¨·¨ tüm belirsizliklere kar∆¨n çal¨∆ma olanaklar¨n¨n bollu·u
Amerika’n¨n bir f¨rsatlar ülkesi oldu·una yönelik güveni yeniden
sa·lad¨. D
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Birle∆ik Devletler’in cumhuriyet olarak geçirdi·i iki yüz y¨l¨
a∆k¨n sürede ABD’nin d¨∆ ticaret ve küresel ekonomi politikalar¨
çarp¨c¨ biçimde yön de·i∆tirdi. Ülke tarihinin ilk y¨llar¨nda hükümet
ve i∆ çevreleri d¨∆ geli∆melere bakmaks¨z¨n daha çok iç ekonomiyi
geli∆tirmeye yo·unla∆t¨lar. 1930’lar¨n Büyük Bunal¨m¨’n¨ ve ¿kinci
Dünya Sava∆¨’n¨ izleyen y¨llardan beri ise ABD genellikle ticaretin
önündeki engelleri kald¨rmaya ve dünya ekonomik sisteminde 
e∆güdüm sa·lamaya çal¨∆t¨. Serbest ticarete olan bu ba·l¨l¨·¨n hem
ekonomik hem de siyasal kökleri vard¨r; Birle∆ik Devletler gittikçe
artan bir biçimde serbest ticareti sadece kendi ekonomik ç¨karlar¨n¨
geli∆tirme arac¨ de·il uluslar aras¨nda bar¨∆ç¨ ili∆kiler kurman¨n
anahtar¨ olarak da gördü.

Birle∆ik Devletler do·al ekonomik üstünlükleri, endüstri 
mekanizmas¨n¨n sava∆tan zarar görmemesi ve teknoloji ve imalat
tekniklerinde elde etti·i ilerlemeler sayesinde sava∆ sonras¨ y¨llar¨-
n¨n büyük bir kesiminde pek çok ihracat piyasas¨nda egemen oldu.
Buna kar∆¨n 1970’lerde Birle∆ik Devletler’in ve di·er ülkelerin 
ihracattaki rekabet güçleri aras¨nda var olan aç¨k daralmaya ba∆lad¨.
Ayr¨ca 1970’lerdeki petrol ∆oklar¨n¨n, bunu izleyen küresel ekono-
mik gerilemenin ve dolar¨n di·er paralar kar∆¨s¨ndaki de·er art¨∆¨n¨n
bir araya gelmesi yüzünden ABD ticaret dengesi bozuldu. Amerika-
l¨lar¨n yabanc¨ kökenli mal alma hevesi di·er ülkelerde Amerikan
mallar¨na kar∆¨ olan talebi sürekli biçimde gölgede b¨rak¨nca ABD
ticaret aç¨·¨ 1980’lerde ve 1990’larda giderek büyüdü. Bahis konu-
su geli∆me bir yandan Amerikal¨lar¨n Avrupal¨lara ve Japonlara
oranla daha çok tüketip daha az tasarrufta bulunma e·iliminde 
olduklar¨ di·er yandan da Amerikan ekonomisinin an¨lan dönemde
Avrupa’n¨n ve s¨k¨nt¨ içindeki Japonya’n¨n ekonomilerinden çok 
daha h¨zl¨ büyüdü·ü gerçe·ini yans¨tmaktayd¨.

Ticaret aç¨·¨n¨n gittikçe artmas¨ yüzünden 1980’lerde ve
1990’larda ABD Kongresi’nin ticaretin liberalle∆tirilmesine yönelik
politik deste·i azald¨. An¨lan y¨llar boyunca yasa yap¨c¨lar himaye-
cili·e ili∆kin çe∆itli önerileri incelediler. Sözü edilen taleplerin 
pek ço·u di·er ülkelerin gittikçe etkinle∆en rekabeti ile kar∆¨ kar∆¨ya
kalan Amerikan endüstrilerinden kaynaklan¨yordu. Kongre ayr¨ca
yabanc¨ ülkelerle ticaretin liberalle∆tirilmesine yönelik anla∆malar
yapma konusunda ba∆kana serbestlik tan¨nmas¨nda da gittikçe daha
az istekli davran¨yordu. Amerikal¨lar So·uk Sava∆ sonras¨nda 
söz konusu geli∆melerin yan¨ s¨ra insan haklar¨, terörizm, uyu∆turu-
cu kaçakç¨l¨·¨ ve kitlesel imha silahlar¨ geli∆tirilmesi konular¨nda
benimsenmi∆ olan kurallar¨ ihlal etti·ine inand¨klar¨ ülkelere kar∆¨
pek çok ticaret yapt¨r¨m¨ uygulamaya da ba∆lad¨lar.



Serbest ticarette görülen bu gerilemelerle birlikte Birle∆ik 
Devletler liberal ticaretin daha yayg¨nla∆t¨r¨lmas¨n¨ ba∆armak ama-
c¨yla giri∆ilen uluslararas¨ görü∆meleri 1990’larda da sürdürdü, 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anla∆mas¨’n¨ (North American 
Free Trade Agreement – NAFTA) onaylad¨, Uruguay Turu diye 
bilinen çok tarafl¨ ticaret görü∆melerini tamamlad¨, fikri mülkiyetin
korunmas¨na ve finans ve temel telekomünikasyon hizmetleri ticare-
tine yönelik uluslararas¨ kurallar getiren çok tarafl¨ anla∆malara 
kat¨ld¨.

1990’lar¨n sonlar¨na gelindi·inde ABD ticaret politikas¨n¨n 
gelecekteki yönü hala belirsizdi. Ülke resmi olarak çok tarafl¨ tica-
ret görü∆melerinin yeni turlar¨na kat¨l¨p serbest ticarete ba·l¨l¨·¨n¨
sürdürdü; Avrupa, Latin Amerika ve Asya’y¨ ilgilendiren bölgesel
serbest ticaret anla∆malar¨ geli∆tirmeye çal¨∆t¨; çe∆itli di·er ülkelerle
aralar¨ndaki ikili ticaret anla∆mazl¨klar¨n¨ çözümlemeye çaba göster-
di. Buna kar∆¨l¨k bahis konusu çal¨∆malara yönelik politik destek 
belirsiz gibi görünüyordu; fakat bu Birle∆ik Devletler’in küresel
ekonomiden çekilmeye haz¨rland¨·¨ anlam¨na gelmiyordu. Özellikle
1990’lar¨n sonlar¨nda Asya’y¨ sarsan çe∆itli mali bunal¨mlar küresel
finans piyasalar¨ aras¨nda gittikçe yo·unla∆an bir kar∆¨l¨kl¨ ba·¨ml¨-
l¨k oldu·unu gösterdi. Bunlar¨n benzeri bunal¨mlar¨ çözme ya da 
önleme yollar¨ bulmaya çal¨∆an Birle∆ik Devletler ve di·er ülkeler
gelecek y¨llarda daha yayg¨n uluslararas¨ e∆güdüm ve i∆birli·i 
yap¨lmas¨n¨ gerektirecek reform önerileriyle kar∆¨la∆t¨lar.

Birle∆ik Devletler serbest ticaretin her zaman güçlü bir savunu-
cusu olmad¨. Tarihi boyunca bazan güçlü ekonomik himayecilik
(yerli endüstrinin korunmas¨ için yabanc¨ mallar¨n ithalini s¨n¨rla-
mak amac¨yla gümrük tarifeleri ve kotalar kullan¨lmas¨) duygular¨
da ya∆ad¨. Sözgelimi devlet adam¨ Alexander Hamilton Amerikan
cumhuriyetinin kurulu∆ y¨llar¨nda endüstriyel geli∆iminin te∆vikinde
bir yol olarak himayeci gümrük tarifelerine ba∆vurulmas¨n¨ savundu
ve genellikle bu önerisine uyuldu. Amerikan himayecili·i 1930’da
ABD gümrük tarifelerini a∆¨r¨ ölçüde yükselten Smoot-Hawley 
Yasas¨’n¨n kabul edilmesiyle doru·a eri∆ti. K¨sa zamanda d¨∆ misil-
lemelere yol açan Yasa 1930’larda Birle∆ik Devletler’i ve dünyada-
ki pek çok ülkeyi pençesine alan ekonomik bunal¨ma önemli katk¨-
da bulundu.

Amerika’n¨n ticaret politikas¨na yakla∆¨m¨ 1934’ten beri 
Smoot-Hawley Yasas¨’n¨n yaratt¨·¨ tats¨z deneyimlerin do·rudan bir
sonucu olarak ortaya ç¨kt¨. Kongre ABD gümrük tarifelerinin dü∆ü-
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rülmesi için gerekli temel yasal yetkiyi sa·layan 1934 tarihli Ticaret
Anla∆malar¨ Yasas¨’n¨ kabul etti. O s¨rada D¨∆i∆leri Bakan¨ olan 
Cordell Hull ∆u aç¨klamada bulundu: “Ülkeler birbirleriyle ticaret
yapmak için adil f¨rsata sahip olmad¨kça halklar¨n¨ besleyecek ve
onlar¨n gönencini sürdürecek düzeyde üretim gerçekle∆tiremezler.
Bu nedenle de Ticaret Anla∆malar¨ Program¨n¨ belirleyen ilkeler 
bar¨∆ kurumunun vazgeçilmez bir temel ta∆¨d¨r.”

¿kinci Dünya Sava∆¨ sonras¨nda çok say¨da ABD lideri iç istik-
rar¨n ve ABD müttefiklerindeki sadakatin sürdürülmesinin ekonomik
toparlanmaya ba·l¨ olaca·¨n¨ savundular. ABD yard¨mlar¨ bu topar-
lanma için önemliydi; ancak bu ülkelerin ekonomik ba·¨ms¨zl¨klar¨-
na yeniden kavu∆mak ve ekonomik geli∆meyi ba∆armak için ihracat
piyasalar¨na ve özellikle de büyük ABD piyasas¨na gereksinimleri
vard¨. Birle∆ik Devletler ticaretin liberalle∆tirilmesini destekledi ve
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Andla∆mas¨’n¨n (GATT) yara-
t¨lmas¨na yard¨mc¨ oldu; 1947’de 23 devlet taraf¨ndan imzalanm¨∆
olan gümrük tarifelerine ve ticarete ili∆kin bu uluslararas¨ andla∆ma-
ya 1980'’lerin sonlar¨na kadar 90 ülke kat¨lm¨∆ bulunuyordu.

GATT uluslararas¨ ticarette uygulanacak davran¨∆ kurallar¨ 
getirmesinin yan¨ s¨ra birkaç çok tarafl¨ ticaret görü∆mesi turuna 
da destek oldu ve bu görü∆melerin tümüne aktif bir biçimde kat¨lan
Birle∆ik Devletler çok kez önderlik rolü üstlendi. Uruguay’¨n Punta
del Este kentindeki görü∆melerde ba∆lat¨ld¨·¨ için Uruguay Turu 
diye bilinen 1990’lardaki süreç s¨ras¨nda ticaret daha da liberal-
le∆tirildi.

Birle∆ik Devletler hukukun üstünlü·ü ilkesine ba·l¨ bir aç¨k 
ticaret sistemine inanmaktad¨r. Amerikan ba∆kanlar¨ ¿kinci Dünya
Sava∆¨’ndan beri dünya ticaretine kat¨lman¨n Amerikal¨ üreticilerin
büyük yabanc¨ piyasalara girme ve tüketicilere de seçebilecekleri
daha çe∆itli ürünler sa·lama f¨rsat¨ yarataca·¨n¨ ileri sürdüler. 
Amerikal¨ liderler daha yak¨n y¨llarda yabanc¨ üreticilerden gelen 
rekabetin çe∆itli mallar¨n fiyat¨n¨ da dü∆ürece·ini ve enflasyon 
bask¨s¨n¨ önleyece·ini belirttiler.

Amerikal¨lar serbest ticaretin di·er ülkelere de yarad¨·¨n¨ iddia
etmekte ve ekonomistler de ticaret sayesinde ülkelerin en etkin 
biçimde sa·lad¨klar¨ mal ve hizmetleri üretmeye yo·unla∆t¨klar¨n¨
ve böylelikle tüm uluslar toplulu·unun üretkenlik düzeyinin yüksel-
di·ini uzun süredir ileri sürmektedirler. Amerikal¨lar, buna 
ek olarak, ticaretin her ülkede ekonomik büyümeyi, toplumsal istik-
rar¨ ve demokrasiyi te∆vik etmesinin yan¨ s¨ra tüm dünyada gönenci, 
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hukukun üstünlü·ünü ve uluslararas¨ ili∆kilerde bar¨∆¨ geli∆tirdi·ine
inan¨rlar.

Aç¨k ticaret sistemi ülkelerin birbirlerinin piyasalar¨na adil
ko∆ullarda ve ay¨r¨m gözetilmeden eri∆ebilmelerini gerektirir. 
Bu amac¨n sa·lanabilmesi için Birle∆ik Devletler çok tarafl¨ ya da
iki tarafl¨ anla∆malar uyar¨nca ticaret engellerini azaltarak kar∆¨l¨kl¨-
l¨k gösteren ülkelerin ABD piyasalar¨na girebilmelerine izin verme-
ye haz¨r bulunmaktad¨r. Ticaretin liberalle∆tirilmesi amac¨yla gele-
neksel olarak ticaretin önünde bulunan gümrük tarifesi engellerinin
ve belirli tarife d¨∆¨ engellerin azalt¨lmas¨na odaklan¨lm¨∆sa da son
y¨llarda baz¨ di·er uygulamalar da bunlar aras¨na al¨nd¨. Amerikal¨-
lar sözgelimi her ülkenin ticaret yasalar¨n¨n ve uygulamalar¨n¨n 
∆effaf olmas¨, yani herkesin kurallar¨ bilip e∆it ko∆ullarda rekabet
edebilmesi gerekti·ini iddia etmektedirler. Birle∆ik Devletler ve
Ekonomik ¿∆birli·i ve Kalk¨nma Örgütü (Organization for Econo-
mic Cooperation and Develpoment – OECD) üyeleri 1990’larda 
yabanc¨ ülke yetkililerinin ticari ç¨kar elde etmek amac¨yla rü∆vet 
almalar¨n¨n yasalara ayk¨r¨ oldu·unu kabul ederek ∆effafl¨k konu-
sunda yeni bir ad¨m att¨lar.

Birle∆ik Devletler ayr¨ca yabanc¨ ülkeleri endüstriyel düzenle-
meleri gev∆etmeleri, geri kalan düzenlemeleri de ∆effaf konuma 
getirecek önlemleri almalar¨, yabanc¨ ∆irketlere kar∆¨ ay¨r¨mc¨l¨k
yapmamalar¨ ve uluslararas¨ uygulamalara uymalar¨ konusunda s¨k
s¨k zorlamaktad¨r. Amerika’n¨n bu ilgisi baz¨ ülkelerin bahis konusu
düzenlemeleri ihraç mallar¨n¨n piyasalar¨na giri∆ini engelleyecek 
dolayl¨ bir araç olarak kullanabilecekleri ku∆kusundan kaynaklan-
maktad¨r.

Ba∆kan Bill Clinton (1993–2001) yönetimi ABD ticaret politi-
kas¨na bir boyut daha eklemi∆tir. Yönetim ülkelerin asgari çal¨∆ma
ve çevre standardlar¨na uymalar¨n¨ istemektedir. Amerikal¨lar 
ülkedeki göreli olarak daha yüksek çal¨∆ma ve çevre standardlar¨n¨n
ABD kökenli mallar¨n maliyetini yükseltebilece·inden ve bu neden-
le de yerli endüstrilerine daha gev∆ek düzenlemeler uygulayan 
ülkelerin ∆irketleriyle rekabet edemeyeceklerinden korktuklar¨ için
k¨smen böyle bir tutum içine girmekte, ayr¨ca, yabanc¨ ülkelerdeki
i∆verenler uluslararas¨ piyasalarda daha etkili bir rekabete girebil-
mek amac¨yla i∆çilerini istismar eder ya da çevreye zarar verirlerse
o ülkelerin serbest ticaretin sa·lad¨·¨ ç¨karlardan yararland¨r¨lmaya-
caklar¨n¨ da söylemektedirler.

Clinton yönetimi söz konusu konular¨ 1990’lar¨n ba∆lar¨nda 
dile getirdi ve Amerika’n¨n NAFTA’y¨ onaylamas¨na kar∆¨l¨k Kana-
da ve Meksika’n¨n çevre sorunlar¨na ve çal¨∆ma standardlar¨na 
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uyacaklar¨n¨ belirten ek anla∆malar yapmalar¨nda ¨srar etti. Birle∆ik
Devletler Ba∆kan Clinton yönetimi s¨ras¨nda Uluslararas¨ Çal¨∆ma
Örgütü ile i∆birli·i yap¨p geli∆mekte olan ülkelerin güvenli i∆yerleri
kurmalar¨na ve temel i∆çi haklar¨n¨ güvence almalar¨na yard¨mc¨ 
oldu ve bu konumdaki çok ülkede çocuk i∆çili·inin azalt¨lmas¨na 
yönelik programlar¨ finanse etti. Yine de Clinton yönetiminin ticaret
anla∆malar¨n¨ çevrenin korunmas¨na ve çal¨∆ma standardlar¨na 
ba·lama çabalar¨ di·er ülkelerde ve hatta Birle∆ik Devletlerde bile
çeli∆kili bir konu olarak kalmaktad¨r.

Birle∆ik Devletler ay¨r¨mc¨l¨k yapmama ilkelerine genelde 
uymakla birlikte belirli tercihli ticaret düzenlemelerine de taraf 
olmu∆tur. Sözgelimi Genelle∆tirilmi∆ ABD Tercihler Sistemi 
yoksulluk çeken ülkelerin Birle∆ik Devletler’e ihraç ettikleri baz¨
mallardan gümrük vergisi almayarak bu ülkelerin ekonomik kalk¨n-
malar¨n¨ te∆vik etmeyi amaçlamaktad¨r; belirli bir mal üreticisinin
ABD piyasalar¨nda rekabet için yard¨ma gereksinimi kalmay¨nca
söz konusu tercih de ortadan kalkmaktad¨r. Bir ba∆ka tercihli ticaret
program¨ olan Antiller Havzas¨ Giri∆imi ekonomik bir çabalama
içinde olan ve Birle∆ik Devletler için politik aç¨dan önem ta∆¨d¨·¨
dü∆ünülen bölgeye ekonomik destek sa·lamak amac¨yla yarat¨l-
m¨∆t¨r; program Antillerden Birle∆ik Devletler’e dokumalar, belirli
deri ürünleri, ∆eker ve petrol ürünleri d¨∆¨nda yap¨lacak tüm ihracat-
tan gümrük vergisi al¨nmamas¨n¨ öngörmektedir.

Birle∆ik Devletler politik amaçlarla serbest ticareti te∆vik etme-
ye yönelik genel politikas¨ndan zaman zaman ayr¨lmakta ve insan
haklar¨n¨ ihlal etti·ine, terörizmi destekledi·ine, uyu∆turucu kaçak-
ç¨l¨·¨na göz yumdu·una ya da uluslararas¨ bar¨∆ kar∆¨s¨nda bir tehdit
olu∆turdu·una inan¨lan ülkelere yap¨lan ihracat¨ s¨n¨rlamaktad¨r. 
Sözü edilen ticaret yasaklar¨ uygulanan ülkeler aras¨nda Küba, 
¿ran, Irak, Libya, Kuzey Kore, Sudan, Suriye ve Birmanya bulun-
maktad¨r. Ayr¨ca Kongre her y¨l Çin’le “normal ticari ili∆kiler” 
sürdürülüp sürdürülmeyece·ine karar vermekle yükümlüdür ve 
bu karar ticaret politikas¨ kadar en az¨ndan Amerikal¨lar¨n bu 
ülkenin insan haklar¨ konusundaki uygulamalar¨na nas¨l bakt¨klar¨na
da ba·l¨ olmaktad¨r.

Birle∆ik Devletler’in politik amaçlarla ticaret yapt¨r¨mlar¨ 
uygulamas¨ yeni bir olgu de·ildir. Amerikal¨lar 200 y¨l¨ a∆k¨n bir 
süre önce ya∆anm¨∆ olan Amerikan Devrimi günlerinden beri yapt¨-
r¨mlara ve ihracat kontrollerine ba∆vurmaktad¨rlar. Yine de Kongre
ve federal kurulu∆lar d¨∆ politika amaçlar¨na eri∆mekte ticaret politi-
kas¨n¨n etkili bir araç olup olmad¨·¨n¨ hala yo·un bir biçimde 
tart¨∆maktad¨rlar.
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Birle∆ik Devletler’in ticaret alan¨nda geleneksel olarak izledi·i
di·er ilke ise çok tarafl¨l¨kt¨r. Bahis konusu ilke y¨llar boyunca
ABD’nin birbirini izleyen uluslararas¨ ticaret görü∆meleri turlar¨na
kat¨lmas¨n¨n ve onlarda önderlik yapmas¨n¨n temelini olu∆turdu.
Kennedy Turu denilen çok tarafl¨ ticaret görü∆melerine kat¨lma 
yetkisi veren 1962 tarihli Ticaretin Geni∆letilmesi Yasas¨ uluslarara-
s¨ ticaretin yüzde 80’ini temsil eden 53 ülkenin gümrük tarifelerini
ortalama yüzde 35 dü∆ürmeyi kabul etmeleri sonucunu do·urdu.
1979’da Tokyo Turu’nda da bir ba∆ar¨ sa·land¨ ve Birle∆ik Devlet-
ler ve yakla∆¨k 100 di·er ülke gümrük tarifelerinin daha da dü∆ürül-
mesine ve kotalar ve lisans uygulamas¨ gibi gümrük tarifesi d¨∆¨ 
önlemlerin azalt¨lmas¨na karar verdiler.

Daha yeni bir uluslararas¨ ticaret görü∆meleri dizisi olan 
Uruguay Turu’na Eylül 1986’da ba∆land¨ ve yakla∆¨k 10 y¨l sonra da
endüstri mallar¨na uygulanan tarifelerin ve tarife d¨∆¨ engellemelerin
azalt¨lmas¨, baz¨ tar¨msal destek al¨mlar¨n¨n ve tarifelerin k¨s¨lmas¨
ve fikri mülkiyet için yeni korunma önlemleri al¨nmas¨ karara 
ba·land¨. Uruguay Turu’nun belki de en önemli özelli·i uluslararas¨
ticaret anla∆mazl¨klar¨n¨n çözümünde ba·lay¨c¨ bir mekanizma olan
Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) yarat¨lmas¨na yol açmas¨yd¨. 
Birle∆ik Devletler adil olmayan ticaret uygulamalar¨na ili∆kin olarak
1998 y¨l¨ sonuna kadar DTÖ’ye 42 kez ba∆vurdu ve di·er baz¨ 
ülkeler de aralar¨nda Birle∆ik Devletler’in de bulundu·u ba∆ka ülke-
lerden ∆ikayetçi oldular.

Birle∆ik Devletler çok tarafl¨l¨k ilkelerine olan ba·l¨l¨·¨na
kar∆¨n geçti·imiz y¨llarda k¨smen dar çerçeveli sözle∆melere ili∆kin
görü∆meler daha kolay yürüdü·ü ve çok kez daha büyük ba·lant¨la-
ra yol açt¨·¨ için bölgesel ve iki tarafl¨ ticaret anla∆malar¨ da yapt¨.
Birle∆ik Devletler’in imzalad¨·¨ ilk serbest ticaret anla∆mas¨ 1985’te
yürürlü·e giren ABD-¿srail Serbest Ticaret Bölgesi Anla∆mas¨ ve
ikincisi de 1989’da yürürlü·e giren ABD-Kanada Serbest Ticaret
Anla∆mas¨d¨r. Söz konusu ikinci anla∆ma Birle∆ik Devletler, 
Kanada ve Meksika’y¨ bir araya getiren 1993 tarihli Kuzey Amerika
Serbest Ticaret Anla∆mas¨ olup aralar¨nda a∆a·¨ yukar¨ 8,5 trilyon
dolar de·erinde mal ve hizmet üreten yakla∆¨k 400 milyon ki∆iyi
kapsamaktad¨r.

Co·rafi yak¨nl¨k Birle∆ik Devletler, Kanada ve Meksika 
aras¨nda canl¨ bir ticaret do·mas¨n¨ te∆vik etti. Amerikan mallar¨na
Meksika’n¨n uygulad¨·¨ ortalama gümrük tarifesi oran¨ NAFTA 
sayesinde yüzde 10’dan yüzde 1,68’e ve Meksika mallar¨na uygula-
nan ortalama ABD gümrük tarifesi oran¨ da yüzde 4’ten yüzde
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0,46’ya dü∆tü. Anla∆man¨n Amerika aç¨s¨ndan ta∆¨d¨·¨ özel önem
ABD’li patent, telif hakk¨, ticaret markas¨ ve ticaret s¨rr¨ sahipleri
için belirli güvenceler getirmesiydi; Amerikal¨lar son y¨llarda bilgi-
sayar yaz¨l¨mlar¨ndan ve sinema filmlerinden ilaçlara ve kimyasal
maddelere kadar yay¨lan ABD ürünlerinin kar∆¨la∆t¨·¨ korsanl¨k 
ve sahtecilik uygulamalar¨ndan gittikçe daha büyüyen bir endi∆e
duymaya ba∆lad¨lar.

Elde edilen belirli ba∆ar¨lara kar∆¨n dünya ticaretini liberal-
le∆tirme çabalar¨ günümüzde de çok büyük engellerle kar∆¨ kar∆¨ya-
d¨r. Özellikle Amerikal¨ üreticilerin büyük bir rekabet gücüne sahip
olduklar¨ hizmet ve tar¨m sektörlerindeki ticaret engelleri yüksek
kalmaktad¨r. Uruguay Turu s¨ras¨nda belirli hizmet ticaretine ili∆kin
sorunlar ele al¨nd¨ysa da hizmet sektörünün yakla∆¨k 20 kesimini 
ilgilendiren ticaret engellerinin görü∆ülmesi ilerde yap¨lacak toplan-
t¨lara b¨rak¨ld¨. Bu arada bilim ve teknolojideki h¨zl¨ de·i∆meler 
ticarette yeni sorunlar yaratmaktad¨r. Sözgelimi Amerikal¨ tar¨msal
ürün ihracatç¨lar¨ Birle∆ik Devletler’de giderek yayg¨nla∆an genetik
olarak de·i∆tirilmi∆ organizma kullan¨m¨n¨ yasaklayan Avrupa 
kurallar¨ kar∆¨s¨nda gittikçe daha büyüyen bir dü∆ k¨r¨kl¨·¨ ya∆amak-
tad¨rlar.

Elektronik ticaretin ortaya ç¨k¨∆¨ da bir tak¨m yeni ticaret 
sorunlar¨na neden olmaktad¨r. Dünya Ticaret Örgütü bakanlar¨
1998’de ülkelerin gümrük vergisi uygulayarak elektronik yay¨nlara
müdahale etmemeleri gerekti·i yolunda bir aç¨klama yapmalar¨na
kar∆¨n pek çok sorun henüz çözümlenememi∆tir. Birle∆ik Devletler
¿nternet’in gümrük tarifeleri d¨∆¨nda b¨rak¨lm¨∆ bir alan olmas¨n¨,
dünya çevresinde rekabetçi telekomünikasyon piyasalar¨ olu∆turul-
mas¨n¨ ve dijital ürünlerde fikri mülkiyeti koruyucu küresel önlem-
ler al¨nmas¨n¨ istemektedir.

1999 sonlar¨nda Washington eyaletinin Seattle kentinde yap¨-
lan toplant¨ya kat¨lan delegeler Ba∆kan Clinton’un dünya ticaretine
ili∆kin yeni bir tur görü∆me yap¨lmas¨ önerisi üzerinde anla∆amay¨n-
ca Ba∆kan’¨n bu yoldaki umudu k¨r¨ld¨. Birle∆ik Devletler yine de
Dünya Ticaret Örgütü çal¨∆malar¨n¨ daha ∆effafla∆t¨rarak kurulu∆u
güçlendirecek yeni bir uluslararas¨ anla∆ma yap¨laca·¨n¨ ummakta-
d¨r. Amerikan hükümeti ayr¨ca tar¨msal ürünleri etkileyen ticaret 
engellemelerinin azalt¨lmas¨ konusunda yeni görü∆meler yap¨lmas¨-
n¨ istemektedir; Birle∆ik Devletler günümüzde ülkedeki tar¨m 
arazisinin her üç hektar¨ndan birinden ald¨·¨ ürünü ihraç etmektedir.
Amerika’n¨n bunlara ek olarak hizmetlerde daha liberal bir ticarete
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gidilmesini, fikri mülkiyetin korunmas¨ için daha güçlü önlemler
al¨nmas¨n¨, endüstri ürünlerine uygulanan tarifelerin ve tarife d¨∆¨
engellerin azalt¨lmas¨na yönelik bir tur daha yap¨lmas¨n¨ ve ulusla-
raras¨ çerçevede benimsenmi∆ çal¨∆ma standardlar¨n¨n geli∆tirilmesi-
ni amaçlamaktad¨r.

Yeni bir tur çok tarafl¨ ticaret görü∆mesi yap¨laca·¨n¨ uman
Birle∆ik Devletler bir yandan da yeni bölgesel ticaret anla∆malar¨
yapmaya çal¨∆maktad¨r. Gündemin ba∆¨nda Küba d¨∆¨nda kalan Bat¨
Yar¨ Küresi’nin tümünü temelde bir serbest ticaret bölgesi konumu-
na getirecek olan bir Amerikalar Serbest Ticaret Anla∆mas¨’n¨n 
gerçekle∆tirilmesi yer almaktad¨r; böyle bir anla∆ma imzalanmas¨na
yönelik görü∆meler 1994’te ba∆lam¨∆ olup 2005 y¨l¨na kadar sonuç-
land¨r¨lmas¨ amaçlanmaktad¨r. Birle∆ik Devletler ayr¨ca Asya-Pasi-
fik Ekonomik ¿∆birli·i kurulu∆unu kullanarak Asya ülkeleriyle de 
ticaretin liberalle∆tirilmesini amaçlayan görü∆meler ba∆latmaya 
çal¨∆maktad¨r; kurucu üyeler 1990’lar¨n sonlar¨nda bili∆im teknolo-
jisi konusunda bir anla∆ma imzalam¨∆lard¨r.

Amerikal¨lar bunlardan ayr¨ olarak Atlantik A∆¨r¨ Ekonomik
¿∆birli·i çerçevesinde ABD-Avrupa ticaret sorunlar¨n¨ da tart¨∆mak-
tad¨r. Birle∆ik Devletler Afrika ile olan ticaretini artt¨raca·¨n¨ da 
ummaktad¨r. Ekonomik Büyüme ¿çin Ortakl¨k ve Afrika ¿çin F¨rsat
ad¨ verilen ve 1997’de ba∆lat¨lan bir programla Sahra Güneyi’nden
gelecek ithalata ABD piyasalar¨na giri∆ kolayl¨·¨ gösterilmesi, Afri-
ka’da özel sektörün geli∆mesi için ABD deste·i sa·lanmas¨, Afrika
içinde bölgesel ekonomik birle∆menin desteklenmesi ve her y¨l 
yap¨lacak bir ABD-Afrika forumunda ticaret konusunda hükümetten
hükümete diyalogun kurumsalla∆t¨r¨lmas¨ amaçlanmaktad¨r.

Birle∆ik Devletler bunlar¨n yan¨ s¨ra belirli ülkelerle bireysel 
ticaret sorunlar¨n¨ çözümlemeye de çal¨∆maktad¨r. Japonya ile 
ticaret ili∆kileri 1970’lerden beri sorunluydu ve ABD’den yap¨lan 
tar¨msal mallar, otomobil ve otomobil yedek parçalar¨ gibi çe∆itli 
ithalata uygulanan ticaret engelleri konusundaki endi∆eler 1990’lar¨n
sonlar¨nda da sürmekteydi. Amerikal¨lar Japonya’n¨n Birle∆ik 
Devletler’e piyasa fiyat¨n¨n alt¨nda çelik ihraç etti·inden (damping
diye bilinen uygulama) de yak¨n¨yor ve Amerikan hükümeti ekono-
misinin telekomünikasyon, konut yap¨m¨, finans hizmetleri, t¨p 
gereçleri ve ilaçlar gibi alanlar¨ndaki düzenlemeleri gev∆etmesi
amac¨yla Japonya üzerinde bask¨ uygulamay¨ sürdürüyordu.

Amerikal¨lar ayr¨ca Kanada, Meksika ve Çin gibi di·er ülkeler-
le de belirli ticaret düzenlemeleri izliyorlard¨. 1990’larda ABD’nin
Çin kar∆¨s¨ndaki ticaret aç¨·¨ Japonya ile olan¨ bile a∆acak düzeye
geldi. Amerika aç¨s¨ndan Çin girilmesi çok güç muazzam bir olas¨
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ihracat piyasas¨d¨r. Kas¨m 1999’da iki ülke Çin’i resmen DTÖ içine
alacak bir ticaret anla∆mas¨ imzalad¨lar. Amerikal¨ yetkililerin 
görü∆üne göre bu anla∆ma daha yak¨n ticaret ili∆kileri yönünde 
at¨lan büyük bir ad¨md¨. Görü∆ülmesi 13 y¨l süren anla∆man¨n bir
parças¨ olarak Çin bir dizi piyasa-açma ve reform önlemleri almay¨
kabul ediyor ve sözgelimi ABD ∆irketlerinin Çin’de otomobil al¨m-
lar¨n¨ finanse etmelerine, Çin telekomünikasyon ∆irketlerinde yüzde
50’ye kadar pay sahibi olmalar¨na ve sigorta poliçesi satmalar¨na
izin verme vaadinde bulunuyordu. Çin ayr¨ca tar¨msal gümrük 
tarifelerini indirmeyi, devletin ihracat desteklerine son vermek için 
harekete geçmeyi ve bilgisayar yaz¨l¨mlar¨ ve sinema filmleri gibi
alanlarda fikri mülkiyet korsanl¨·¨n¨ engelleyecek önlemler almay¨
da kabulleniyordu.

Ticaretin liberalle∆tirilmesine yönelik bu yayg¨n çabalara
kar∆¨n yüzy¨l¨n sonlar¨nda bu faaliyet kar∆¨s¨nda Kongre’nin politik
muhalefeti büyüyordu. NAFTA Kongre taraf¨ndan onaylanm¨∆ 
bulunmakla birlikte anla∆man¨n adil olmad¨·¨ görü∆üne sahip belirli
sektörlerin ve politikac¨lar¨n ele∆tirilerini çekiyordu.

Kald¨ ki Kongre ba∆kana yeni ticaret anla∆malar¨ yapmay¨
ba∆arman¨n temelini olu∆turan görü∆melerde bulunmak için özel 
yetki vermeyi de reddetti. NAFTA benzeri ticaret anla∆malar¨ “h¨zl¨
i∆lem” (fast-track) denilen bir yöntemle görü∆ülüyor ve bahis konu-
su yöntem çerçevesinde Kongre onay oylamas¨n¨ belirli bir süre
içinde gerçekle∆tirmeyi ve önerilen andla∆mada de·i∆iklik önergesi
getirmemeyi vaad ederek yetkisinin bir kesiminden vazgeçiyordu.
Yabanc¨ ülkelerdeki ticaret yetkilileri ise Birle∆ik Devletler’de h¨zl¨
i∆lem yöntemi uygulanmazsa ABD ile görü∆melere ba∆lamaktan 
ve kendi ülkelerinde politik muhalefetle kar∆¨la∆ma riski alt¨na 
girmekten kaç¨n¨yorlard¨. H¨zl¨ i∆lem yöntemi uygulanmay¨nca 
da Amerikal¨lar¨n Amerikalar Serbest Ticaret Anla∆mas¨’n¨ geli∆tir-
meye ve ≈ili’yi de alarak NAFTA’y¨ geni∆letmeye yönelik çabalar¨
zay¨flad¨ ve di·er ticareti liberalle∆tirme önlemleri konusunda ilerle-
me sa·lanmas¨ da belirsizli·e dü∆tü.

XX. Yüzy¨l’¨n sonunda gittikçe büyüyen ticaret aç¨·¨ Amerika-
l¨lar¨n liberalle∆tirilmi∆ ticaret konusundaki karars¨zl¨klar¨na katk¨da
bulundu. Birle∆ik Devletler ¿kinci Dünya Sava∆¨’n¨ izleyen y¨llar¨n
ço·unda bir ticaret fazlas¨ sa·lam¨∆t¨. Buna kar∆¨l¨k 1973–1974 ve
1979–1980 petrol fiyat¨ ∆oklar¨ ve ikinci petrol fiyat¨ ∆okunu izleyen
küresel ekonomik gerileme uluslararas¨ ticarette durgunlu·a neden
oldu. Ayn¨ zamanda ABD uluslararas¨ rekabette de de·i∆meler 
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görmeye ba∆lad¨. 1970’lerin sonlar¨nda çok say¨da ülke, özellikle de
yeni endüstrile∆mekte olan ülkeler uluslararas¨ ihracat piyasalar¨nda-
ki rekabet güçlerini gittikçe artt¨r¨yorlard¨. Sözgelimi Güney Kore,
Hong Kong, Meksika ve Brezilya çelik, dokuma, ayakkab¨, otomo-
bil yedek parçalar¨ ve pek çok tüketim mal¨n¨n etkin üreticisi duru-
muna gelmi∆lerdi.

Di·er ülkeler giderek daha ba∆ar¨l¨ oldukça ihracatç¨ endüstri-
lerde çal¨∆an ABD i∆çileri di·er ülkelerin piyasalar¨n¨ kapal¨ tutup
Birle∆ik Devletler’i kendi mallar¨na bo·malar¨ndan endi∆elenmeye
ba∆lad¨lar. Amerikal¨ i∆çiler ayr¨ca di·er ülkelerin çelik benzeri 
seçilmi∆ endüstrilere do·rudan destek vererek ve ithalat kar∆¨s¨nda
ihracat¨ gere·inden çok te∆vik eden ticaret politikalar¨ uygulayarak
üçüncü ülkelerde haks¨z yollardan pazar kapt¨klar¨n¨ iddia ediyorlar-
d¨. Bu dönemde ABD’de yerle∆ik bir sürü çok uluslu ∆irketin üretim
tesislerini deniz a∆¨r¨ ülkelere ta∆¨maya ba∆lamas¨ da Amerikal¨ 
i∆çilerin ku∆kular¨n¨ artt¨r¨yordu. Teknolojideki ilerlemeler bu gibi
yer de·i∆tirmeleri daha elveri∆li duruma getiriyor ve baz¨ ∆irketler
üretim maliyetini azaltmak amac¨yla yabanc¨ ülkelerdeki dü∆ük 
ücretlerden, daha gev∆ek kontrollerden ve di·er ko∆ullardan yarar-
lanmaya çal¨∆¨yorlard¨.

ABD ticaret aç¨·¨n¨n a∆¨r¨ büyümesine yol açan daha büyük bir
öge ise dolar de·erindeki s¨çrama oldu. 1980–1985 aras¨nda
ABD’nin ba∆l¨ca ticaret ortaklar¨n¨n paralar¨ kar∆¨s¨nda dolar¨n 
de·eri yüzde 40 dolay¨nda yükseldi. Söz konusu geli∆me yüzünden
göreli olarak ABD’nin ihracat¨ pahal¨la∆¨rken ithalat¨ ucuzlad¨. 
Dolar¨n de·eri niçin yükselmi∆ti? Bunun yan¨t¨ ABD’nin
1981–1982’deki küresel ekonomik daralmadan kurtulmas¨nda ve
büyük federal bütçe aç¨klar¨ vermesi nedeniyle Birle∆ik Devletler’de
büyük bir yabanc¨ sermaye gereksinimi do·mas¨nda bulunabilir.
An¨lan geli∆me de ABD’deki faiz oranlar¨n¨ yükseltti ve dolar¨n 
de·erini artt¨rd¨.

1975’te ABD ihracat¨ ithalattan 12,4 milyar dolar daha fazla
oldu; ancak bu XX. Yüzy¨l’da görülen son ticaret fazlas¨yd¨.
1987’ye gelindi·inde ABD’nin ticareti aç¨·¨ 153,3 milyar dolara
eri∆mi∆ti. Bunu izleyen y¨llarda dolar¨n de·erinde görülen azalma ve
di·er ülkelerdeki ekonomik büyümenin ABD ihraç mallar¨ kar∆¨s¨n-
daki talebi artt¨rmas¨ nedeniyle ticaret aç¨·¨ da dü∆meye ba∆lad¨. Bu-
na kar∆¨l¨k 1990’lar¨n sonlar¨nda Amerika’n¨n ticaret aç¨·¨ yeniden
artt¨. ABD ekonomisi bir kez daha en ba∆ta gelen ticaret ortaklar¨-
n¨nkinden daha h¨zl¨ büyüyor ve bu nedenle de di·er ülkelerdeki bi-
reylerin Amerikan mallar¨n¨ daha az almalar¨na kar∆¨n Amerikal¨lar
yabanc¨ kökenli mallar¨ çok daha fazla al¨yorlard¨. Buna ek olarak,
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Asya’da patlak veren mali bunal¨m yüzünden dünyan¨n o kesimin-
deki ülkelerde para de·erleri h¨zla dü∆meye ba∆lad¨ ve üretim mali-
yetleri Amerikan mallar¨na oranla çok azald¨. 1997’ye gelindi·inde
Amerika’n¨n ticaret aç¨·¨ 110 milyar dolar olmu∆tu ve giderek yük-
seliyordu.

Amerikal¨ yetkililer ticaret dengesini karma∆¨k duygularla 
izliyorlard¨. Ucuz ithal mallar¨ baz¨ politika yap¨c¨lar¨n 1990’lar¨n
sonlar¨nda olas¨ bir tehdit gibi gördükleri enflasyonun önlenmesine
yard¨mc¨ oluyordu; fakat, baz¨ Amerikal¨lar da yeni bir ithalat ak¨n¨-
n¨n yerli endüstrilere zarar verece·inden korkuyorlard¨. Sözgelimi
Amerikan çelik endüstrisi çevreleri Asya’daki talebin küçülmesi 
yüzünden yabanc¨ üreticiler Birle∆ik Devletler’e yönelmeye ba∆la-
d¨klar¨ için ucuz çelik ithalat¨n¨n artmas¨ndan çekiniyorlard¨. Yaban-
c¨ liderler Amerikal¨lar¨n ticaret aç¨klar¨n¨ kapatmak için gereksinim
duyduklar¨ paray¨ sa·lamaktan büyük mutluluk duymakla birlikte
Amerikal¨ yetkililer bu hevesin zamanla yitirilmesinden korkuyor-
lard¨; çünkü, böyle bir geli∆me dolar¨n de·erini dü∆ürebilir, ABD 
faiz oranlar¨n¨ yükselmeye zorlayabilir ve böylelikle de ekonomik
canl¨l¨·¨ durdurabilirdi.

Küresel ticaret büyüdükçe döviz kurlar¨nda istikrar¨ sürdürebi-
lecek ya da hiç olmazsa de·i∆ikliklerin önceden kestirilebilmesini
sa·layacak uluslararas¨ kurulu∆lara duyulan gereksinim de artt¨. 
Buna kar∆¨l¨k bahis konusu gereksinimin do·as¨ ile ona kar∆¨ uygu-
lanacak stratejilerin biçimi ¿kinci Dünya Sava∆¨’n¨n sona ermesin-
den beri önemli bir de·i∆ime u·rad¨. XX. Yüzy¨l’¨n sonlar¨nda bu
de·i∆im hala sürüyordu.

Birinci Dünya Sava∆¨ öncesinde dünya ekonomisi alt¨n stan-
dard¨na ba·l¨ olarak i∆liyor, yani her ülkenin paras¨ belirli bir de·er
oran¨ içinde alt¨na çevrilebiliyordu. Söz konusu sistem döviz kurla-
r¨n¨n da sabit olmas¨na, di·er bir deyimle ülkelerin paralar¨n¨n belir-
li ve de·i∆meyen bir oranda birbiri ile de·i∆tirilmesine yol açt¨. 
Sabit döviz kuru uygulamas¨ dalgal¨ kurlar¨n getirdi·i belirsizlikleri
ortadan kald¨rd¨·¨ için dünya ticaretini te∆vik ettiyse de en az¨ndan
iki sak¨ncas¨ vard¨. ¿lk olarak, alt¨n standard¨ uyguland¨·¨nda ülkeler
kendi para arzlar¨n¨ kontrol edemiyorlard¨; aksine, her ülkenin para
arz¨ di·er ülkelerle olan hesaplar¨n¨n kapat¨lmas¨ için ne kadar alt¨n
kullan¨ld¨·¨na ba·l¨ kal¨yordu. ¿kinci olarak da, tüm ülkelerin para
politikalar¨ alt¨n üretimindeki art¨∆ h¨z¨ndan büyük ölçüde etkileni-
yordu. Alt¨n üretiminin dü∆ük oldu·u 1870’lerde ve 1880’lerde 
dünyadaki alt¨n arz¨ ekonomik büyümeye ayak uyduramayacak 
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kadar yava∆ yükseliyordu; bunun sonucunda deflasyon do·du yani
fiyatlar dü∆tü. Daha sonra 1890’larda Alaska’da ve Güney Afrika’da
alt¨n bulunmas¨ üzerine alt¨n arz¨ büyük bir h¨zla artt¨; bu da enflas-
yon ba∆latt¨ yani fiyatlar yükseldi.

Birinci Dünya Sava∆¨ ertesinde alt¨n standard¨n¨n canland¨r¨l-
mas¨na çal¨∆¨ld¨; fakat, 1930’lardaki Büyük Bunal¨m bu yoldaki 
çabalar¨ tümüyle bo∆a ç¨kard¨. Baz¨ ekonomistlere göre alt¨n standar-
d¨na ba·l¨ kal¨nmas¨ yetkililerin alt¨n arz¨n¨ ekonomik faaliyeti 
canland¨racak ölçüde h¨zland¨rmalar¨n¨ engelledi. Sonunda dünya-
daki belli ba∆l¨ ülkelerin ço·unun temsilcileri yeni bir uluslararas¨
para sistemi yaratmak amac¨yla 1944’te New Hempshire eyaletinin
Bretton Woods kasabas¨nda bir araya geldiler. Birle∆ik Devletler 
o s¨ralarda dünyadaki imalat kapasitesinin yar¨s¨ndan fazlas¨na sahip
oldu·u ve alt¨n stoklar¨n¨n ço·unu elinde bulundurdu·u için liderler
dünyadaki paralar¨n dolara ba·lanmas¨na ve dolar¨n da onsu (31,01
gram) 35 sentten alt¨na çevrilebilmesine karar verdiler.

Bretton Woods sistemi çerçevesinde Birle∆ik Devletler d¨∆¨n-
daki ülkelerin merkez bankalar¨na kendi paralar¨yla dolar aras¨nda
sabit bir kur sürdürmeleri görevi verildi. Bunu yabac¨ döviz piyasa-
lar¨na müdahale ederek gerçekle∆tirdiler. Bir ülkenin paras¨ dolar
kar∆¨s¨nda çok yüksek de·er kazan¨rsa o ülkenin merkez bankas¨ 
dolar kar∆¨l¨·¨nda kendi paras¨n¨ sat¨p de·erini dü∆ürecekti. Aksine,
yerel paran¨n de·eri çok dü∆ük olursa ülke kendi paras¨n¨ alarak 
de·erini yükseltecekti.

Bretton Woods sistemi 1971’e kadar sürdü. Söz konusu y¨la
gelindi·inde Birle∆ik Devletler’de ya∆anan enflasyon ve ABD tica-
ret aç¨·¨nda süren art¨∆ dolar¨n de·erini dü∆ürmeye ba∆lam¨∆t¨. Ame-
rika ödemeler dengeleri olumlu durumda bulunan Almanya ve 
Japonya’y¨ paralar¨n¨n de·erini yükseltmeleri için s¨k¨∆t¨rd¨; fakat,
kendi mallar¨n¨n fiyatlar¨n¨n yükselip ihracatlar¨na zarar verece·ini
dü∆ünen bu iki ülke paralar¨n¨n de·erini yükseltmeye pek yana∆ma-
d¨lar. En sonunda Birle∆ik Devletler sabit de·er uygulamaktan 
vazgeçti ve dolar “dalgalanmaya”, yani di·er paralar kar∆¨s¨ndaki
de·eri de·i∆meye b¨rak¨ld¨. Dolar hemen de·er yitirdi. Dünya 
liderleri 1971’de Bretton Woods sistemini canland¨rmak için Smith-
sonian Anla∆mas¨ diye adland¨r¨lan sistemi kurmaya çal¨∆t¨larsa da
bunda ba∆ar¨l¨ olamad¨lar. 1973’e gelindi·inde Birle∆ik Devletler ve
di·er ülkeler döviz kurlar¨n¨ dalgalanmaya b¨rakma karar¨ ald¨lar.

Ekonomistler böylece do·an sisteme “gözetimli dalgalanma
rejimi” demektedirler ve bu yöntem çerçevesinde çok kez dövizlerin
dalgalanmas¨na izin verilmekle birlikte merkez bankalar¨ ani 
de·i∆iklikleri önlemek amac¨yla müdahale etmektedirler. Büyük 
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ticaret fazlas¨ olan ülkeler de·er kazan¨p ihracata zarar vermesini
önlemek için 1971’de oldu·u gibi s¨k s¨k kendi paralar¨n¨ satarlar;
bunun aksine, büyük ticaret aç¨·¨ veren ülkeler de de·er kazan¨p 
iç fiyatlar¨ yükseltmemsi için kendi paralar¨n¨ sat¨n al¨rlar; fakat,
özellikle çok büyük ticaret aç¨·¨ bulunan ülkelerin söz konusu 
müdahale ile elde edebilecekleri yarar s¨n¨rl¨ kalmaktad¨r. Paras¨na
destek sa·lamak amac¨yla müdahale eden bir ülke sonuçta döviz 
rezervlerini tüketip bu amac¨na eri∆emez ve uluslararas¨ yükümlü-
lüklerini yerine getiremez bir konuma girebilir.

Ödemeler dengesi sorunlar¨yla ba∆a ç¨kamayan ülkelere 
yard¨m etmek amac¨yla Bretton Woods konferans¨nda Uluslararas¨
Para Fonu (International Monetary Fund – IMF) kuruldu. IMF ihra-
cat¨n artt¨r¨lmas¨, uzun vadeli borçlanmalara gidilmesi ya da döviz
rezervlerinin kullan¨lmas¨ gibi al¨∆¨lagelmi∆ yollara ba∆vurarak 
borçlar¨n¨ kar∆¨layamayan ülkelere k¨sa vadeli kredi sa·lar. Kuru-
lu∆unda 8,8 milyar dolar olan sermayesinin yakla∆¨k yüzde 25’i 
Birle∆ik Devletler taraf¨ndan sa·lanm¨∆ olan IMF sürekli borçlu 
kalan ülkelerin k¨sa vadeli yard¨m alabilmeleri için çok kez ekono-
mik reformlar gerçekle∆tirmeleri ko∆ulunu öne sürer.

Ülkeler genellikle ekonomileri istikrars¨z oldu·u zaman IMF
yard¨m¨na gereksinim duyarlar. Geleneksel olarak büyük bütçe aç¨k-
lar¨ bulundu·u ve dola∆¨mda a∆¨r¨ fazla para oldu·u, k¨sacas¨ ihracat-
tan elde ettikleri gelirden çok daha fazlas¨n¨ tüketmeye çal¨∆t¨klar¨
için s¨k¨nt¨ya dü∆en ülkeler IMF’ye ba∆vururlar. Buna kar∆¨ standard
IMF iyile∆tirme yöntemi ise k¨sa vadeli kredi kar∆¨l¨·¨ daha s¨k¨ 
maliye ve para politikalar¨n¨ içeren kuvvetli makro ekonomik ilaçlar
al¨nmas¨ oldu, fakat, 1990’larda yeni bir sorun ortaya ç¨kt¨. Ulusla-
raras¨ finans piyasalar¨ gittikçe güçlenip birbiriyle ba·lant¨l¨ konuma
geldikçe baz¨ ülkeler d¨∆ borçlar¨n¨ ödemekte büyük sorunlarla 
kar∆¨la∆maya ba∆lad¨lar. Bunun nedeni ise ekonomi yönetimindeki
genel bozukluk de·il özel dolar yat¨r¨mlar¨ ak¨∆¨nda kar∆¨la∆¨lan 
ani de·i∆ikliklerdi. Söz konusu sorunlar da ülke ekonomilerinin 
genel yönetilme biçiminden çok ekonomilerdeki daha dar kapsaml¨
“yap¨sal” yetersizliklerden kaynaklan¨yordu. Bu durum özellikle
1997’den ba∆layarak Asya’y¨ pençesine alan mali bunal¨mda 
görüldü.

1990’lar¨n ba∆lar¨nda Tayland, Endonezya ve Güney Kore 
gibi ülkeler Birle∆ik Devletler’in ve di·er geli∆mi∆ ekonomilerin 
elde etti·inden çok daha h¨zl¨ olan ve enflasyon fark¨ dü∆üldükten
sonra yüzde 9’u bulan büyüme oranlar¨ gerçekle∆tirerek tüm dünya-
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y¨ ∆a∆k¨na çevirdiler. Bunun fark¨na varan yabanc¨ yat¨r¨mc¨lar k¨sa
zamanda Asya ekonomilerini paraya bo·dular. Asya-Pasifik bölge-
sine olan sermaye ak¨∆¨ 1990’da sadece 25 milyar dolarken 1996’ya
gelindi·inde 110 milyar dolara f¨rlam¨∆t¨. Geriye dönülüp bak¨ld¨-
·¨nda bunun ülkelerin kald¨rabilece·inden çok daha fazla bir yük 
oldu·u görülür. Ekonomistler sermayenin büyük bir kesiminin etkin
olmayan te∆ebbüslere gitti·inin fark¨na vard¨klar¨nda i∆ i∆ten 
geçmi∆ti. Söylediklerine göre Asya ülkelerinin ço·unda bankalar¨n
yetersiz bir biçimde denetlenmeleri ve çok kez ekonomik yarar¨ 
olacak projeler yerine politikac¨lar¨n destekledikleri projelere para
vermeleri için bask¨ alt¨nda kalmalar¨ yüzünden sorun daha da derin-
le∆iyordu. Büyüme aksamaya ba∆lay¨nca bahis konusu projelerin 
ço·unun ekonomik aç¨dan yeterli olmad¨klar¨ anla∆¨ld¨ ve pek ço·u
da iflas etti.

Asya bunal¨m¨n¨n ard¨ndan Birle∆ik Devletler’in ve di·er ülke-
lerin liderleri buna benzer uluslararas¨ mali sorunlar¨n çözülebilme-
si için IMF’nin elindeki sermayeyi att¨rd¨lar. Belirsizli·in ve bilgi
eksikli·inin uluslararas¨ finans piyasalar¨ndaki de·i∆kenli·e katk¨s¨
oldu·unun fark¨na varan IMF daha önceleri bir s¨r gibi saklanan 
faaliyetlerini kamuya aç¨klamaya ba∆lad¨. Birle∆ik Devletler de 
ülkelerin yap¨sal reformlar gerçekle∆tirmelerini istemesi için IMF’yi
zorlad¨. IMF bunun üzerine hükümetlerden politikac¨lar¨n benimse-
dikleri kendi kendini besleyemeyecek projelere yard¨mda bulunma-
malar¨n¨ istemeye ba∆lad¨. Ülkelerin ba∆ar¨s¨zl¨·a u·rayan te∆ebbüs-
lerin ekonomiye yük olmas¨n¨ sürdürmek yerine hemen kapat¨labil-
melerini sa·lanmak amac¨yla iflas yasalar¨nda reform yapmalar¨n¨
talep etti. Kamu te∆ebbüslerinin özelle∆tirilmelerini te∆vik etti ve 
ticaret politikalar¨n¨ liberalle∆tirmeleri ve özellikle yabanc¨ bankala-
r¨n ve di·er finans i∆letmelerinin gelmelerini kolayla∆t¨rmalar¨ için
çok kez ülkelere bask¨ yapt¨.

IMF önemli ödemeler dengesi sorunlar¨ ya∆ayan ülkelere 
öneregeldi·i geleneksel tedavi yöntemlerinin, yani s¨k¨ maliye ve
para politikalar¨ uygulanmas¨n¨n mali bunal¨m içinde bulunan ülke-
ler için uygun olmayabilece·ini 1990’lar¨n sonlar¨nda kabul etti. 
Para Fonu aç¨klar¨ kapatmalar¨ konusundaki taleplerini belirli 
durumlarda yumu∆atarak ülkelerin yoksullu·u azaltmaya ve i∆sizle-
ri korumaya yönelik programlara ili∆kin harcamalar¨n¨ artt¨rabilme-
lerini sa·lamay¨ amaçlad¨.
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IMF’yi yaratan Bretton Woods Konferans¨ dünya piyasas¨na
girebilmek için gerekli paray¨ sa·layamayacak durumda bulunan 
ülkelere ödünç para vererek dünya ticaretini ve ekonomik kalk¨nma-
s¨n¨ te∆vik edecek biçimde düzenlenmi∆ çok uluslu bir kurum olan
ve daha çok Dünya Bankas¨ olarak bilinen Uluslararas¨ ¿mar ve 
Kalk¨nma Basnkas¨’n¨n kurulmas¨na da yol açt¨. Dünya Bankas¨ 
sermayesini her üyenin ekonomik önemi oran¨nda yapt¨·¨ katk¨yla
olu∆turmaktad¨r. Birle∆ik Devletler Dünya Bankas¨’n¨n 9,1 milyar
dolar tutar¨ndaki kurulu∆ sermayesinin yakla∆¨k yüzde 35’ini 
ba·¨∆lad¨. Dünya Bankas¨ üyeleri di·er ülkelere ödünç verdikleri 
paralar¨n tümünün geri ödenece·ini ve bu ülkelerin giderek birer 
ticaret orta·¨ olacaklar¨n¨ ummaktad¨rlar.

Dünya Bankas¨ ilk y¨llar¨nda en çok baraj yap¨m¨ gibi büyük
projelerle ilgileniyordu. 1980’lerde ve 1990’larda ise ekonomik 
kalk¨nmaya daha geni∆ aç¨l¨ bir yakla∆¨m sergileyerek fonlar¨n¨n 
giderek artan bir bölümünü “insan sermayesi” yaratmaya yönelik
ö·retim ve e·itim programlar¨na ve ülkelerin piyasa ekonomisini
güçlendirecek kurumlar geli∆tirme çabalar¨na ay¨rmaya ba∆lad¨.

Birle∆ik Devletler de pek çok ülkeye tek tarafl¨ d¨∆ yard¨m 
sa·lam¨∆ olup bu çabas¨ ¿kinci Dünya Sava∆¨ ertesinde Avrupa’n¨n
toparlanmas¨na yard¨m etmeye karar verdi·i günlere kadar uzanabi-
lir. Önemli ekonomik sorunlarla kar∆¨la∆an ülkelere yard¨m uygula-
malar¨ yava∆ ilerlemi∆ olmakla birlikte Birle∆ik Devletler Avru-
pa’n¨n sava∆ sonras¨ toparlanmas¨n¨ te∆vik amac¨yla Nisan 1948’de
Marshall Plan¨’n¨ ya∆ama geçirdi. Ba∆kan Harry S. Truman
(1944–1953) bu plan¨n ülkelerin Bat¨l¨ demokratik yöntemlerle yol
almalar¨na yard¨mc¨ olaca·¨n¨ dü∆ünüyordu. Di·er baz¨lar¨ böyle
yard¨mlar¨n verilmesini yaln¨z insanc¨l nedenlerle desteklediler. 
Baz¨ d¨∆ politika uzmanlar¨ sava∆¨n y¨kt¨·¨ az geli∆mi∆ ülkelerde 
bir “dolar s¨k¨nt¨s¨” do·mas¨ndan endi∆e duyduklar¨n¨ ve ülkeler
güçlendikçe uluslararas¨ ekonomiye e∆it düzeyde kat¨lmak isteye-
ceklerine ve kat¨labileceklerine inand¨klar¨n¨ belirttiler. Ba∆kan 
Truman 1949’daki yemin töreninde yapt¨·¨ konu∆mada program¨n
ana hatlar¨n¨ aç¨klad¨ ve bunun Amerikan d¨∆ politikas¨n¨n önemli
bir parças¨ oldu·unu ilan ederek halk¨n hayal gücünü canland¨rm¨∆
gibi görüldü.

Program 1961’de yeniden düzenlendi ve daha sonra da ABD
Uluslararas¨ Kalk¨nma Ajans¨ (USAID) arac¨l¨·¨yla yürütüldü.
1980’lere gelindi·inde USAID 56 ülkeye de·i∆ik düzeylerde yard¨m
sa·lamay¨ sürdürüyordu. Geçti·imiz y¨llarda Ajans da Dünya 
Bankas¨ gibi büyük barajlar, karayollar¨ yap¨lmas¨ ya da temel 
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endüstriler kurulmas¨ gibi gösteri∆li kalk¨nma planlar¨ndan uzak-
la∆t¨. Ajans gittikçe daha çok g¨daya ve beslenmeye, nüfus planlan-
mas¨na ve sa·l¨·a, e·itime ve insan kaynaklar¨na, belirli ekonomik
kalk¨nma sorunlar¨na, açl¨kla ve felaketlerle sava∆a ve uygun kredi
ko∆ullar¨yla besin maddeleri ve lifli maddeler sat¨lmas¨n¨ sa·layan
Bar¨∆ için G¨da program¨ benzeri programlar yap¨m¨na a·¨rl¨k 
tan¨d¨.

Amerikan d¨∆ yard¨m¨n¨n yanda∆lar¨ bunu ABD ihracatç¨lar¨
için yeni piyasalar yaratma, bunal¨mlar¨ önleme ve demokrasi ve 
gönenci ilerletme arac¨ olarak tan¨mlamaktad¨rlar. Buna kar∆¨n
Kongre s¨k s¨k program için büyük ödenekler ayr¨lmas¨na kar∆¨ 
ç¨kmaktad¨r. 1990’lar¨n sonunda USAID için ayr¨lan fon federal 
harcamalar¨n yüzde yar¨m¨ndan az bir oranda gerçekle∆ti. Gerçekten
de 1998 y¨l¨ ABD d¨∆ yard¨m bütçesi enflasyon fark¨ hesapland¨ktan
sonra 1946’dakinin neredeyse yar¨s¨na bile eri∆emiyordu. D
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Bu kitapta ayr¨ca Amerikan ekonomik sisteminin hemen 
hemen sürekli olarak de·i∆ti·i gösterilmektedir. Tar¨msal i∆letmele-
rin birle∆tirilip çok say¨da çiftçinin muazzam imalat sektörüne 
itilmesi ve söz konusu sektörde de 1970’lerde ve 1980’lerde gele-
neksel fabrika i∆ olanaklar¨n¨n büyük ölçüde azalmas¨ gibi belirli 
s¨k¨nt¨lar ve sapmalar çok kez sistemin dinamikli·ine e∆lik etti. 
Buna kar∆¨l¨k Amerikal¨lar önemli geli∆melerin de ac¨ çekmeden
gelmedi·ine inan¨rlar. Ekonomist Joseph A. Schumpeter kapitaliz-
min “yarat¨c¨ yok etme” yoluyla kendi kendini yeniden canland¨r-
makta oldu·unu söylemektedir. Yeniden yap¨lanma sonunda ∆irket-
ler ve hatta tüm endüstriler küçülebilir ya da de·i∆ebilirler; fakat,
Amerikal¨lar¨n görü∆üne göre küresel rekabetin zor ko∆ullar¨na daha
güçlü ve daha iyi donan¨ml¨ olarak direnebilecek konuma gelirler.
Baz¨ i∆ler yitirilebilir, ama daha güçlü gelece·i olan endüstrilerde 
ortaya ç¨kanlar bunlar¨n yerini al¨r. Sözgelimi geleneksel imalat 
endüstrisinde i∆ olanaklar¨n¨n azalmas¨ bilgisayar ve biyoteknoloji
gibi ileri teknoloji endüstrilerinde ve sa·l¨k hizmeti ve bilgisayar 
yaz¨l¨m¨ gibi gittikçe büyük bir h¨zla yayg¨nla∆an endüstrilerde çok
say¨da istihdam olana·¨ yarat¨lmas¨ sayesinde dengelendi.

Ekonomik ba∆ar¨ bunlara kar∆¨l¨k ba∆ka sorunlar yaratmakta-
d¨r. Büyüme günümüzde Amerikan halk¨n¨ en çok s¨k¨∆t¨ran kayg¨-
d¨r. Ekonomik büyüme Amerika’n¨n ekonomik ba∆ar¨s¨n¨n merkezi
oldu. Ekonomik pasta büyüdükçe yeni ku∆aklar da kendilerine birer
dilim ay¨rma olana·¨ buldular. Gerçekten de ekonomik büyüme 
ve onun yaratt¨·¨ f¨rsatlar Birle∆ik Devletler’de s¨n¨flar aras¨ndaki
sürtü∆menin asgari düzeyde kalmas¨na yard¨mc¨ oldu.

Büyümenin sürebilmesinin ve sürdürülmesinin bir s¨n¨r¨ var
m¨d¨r? Amerika’n¨n her yan¨nda ∆imdiki ya∆ant¨lar¨n¨n bozulaca·¨
korkusu içinde olan pek çok vatanda∆ gurubu önerilen yeni iskan
projelerine kar∆¨ ç¨kmaktad¨r. Trafi·in s¨k¨∆t¨·¨ anayollar, hava 
kirlili·i ve a∆¨r¨ kalabal¨k okullar yaratacak bir büyümeye de·ip 
de·meyece·ini sorgulamaktad¨rlar. Ne kadar kirlili·e dayan¨labilir?
Yeni i∆ alanlar¨ aç¨lmas¨ u·runa ne kadar bo∆ alan kurban edilecek-
tir? Buna benzer endi∆eler küresel düzeyde de dile getirilmektedir.
Ülkeler iklimin de·i∆mesi, ozonun azalmas¨, ormanlar¨n yok olmas¨,
deniz kirlili·inin artmas¨ gibi çevre sorunlar¨yla nas¨l ba∆a ç¨kabilir-
ler? Küresel ¨s¨nmaya katk¨s¨ bulundu·una inand¨klar¨ karbondiok-
sit ve di·er sera gazlar¨n¨ ç¨karan kömür yakan elektrik santrallerini
ve benzin kullanan otomobilleri kontrol edebilecekler midir?

Ekonomisinin büyüklü·ü yüzünden Birle∆ik Devletler bu 
konularda ba∆ rolü oynamak zorunda kalacakt¨r; büyük zenginli·i
ise bu rolünü güçle∆tirmektedir. Yüksek bir ya∆am standard¨ elde 
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etmeyi ba∆arm¨∆ olan Birle∆ik Devletler’in çevreyi korumak amac¨y-
la ekonomik büyümeyi zorla∆t¨rabilecek önlemlere kat¨lmalar¨ için
di·er ülkelerden talepte bulunmaya ne hakk¨ vard¨r?

Bu sorunun kolay yan¨tlar¨ yoktur; fakat, Amerika ve di·er 
ülkeler temel ekonomik sorunlar¨n¨ çözmeye çal¨∆t¨klar¨ ölçüde 
sorular¨n önemi de giderek artacakt¨r. Söz konusu sorular güçlü 
bir ekonominin toplumsal ilerlemenin ön ko∆ulu say¨lsa bile bunun
var¨lacak son amaç olmad¨·¨n¨ anlatmaktad¨r.

Amerikal¨lar bu ilkeyi benimsediklerini sürekli olarak çok
çe∆itli biçimlerde gösterirler. Devlet okullar¨nda ö·retim sa·lanma-
s¨, çevrenin yasal düzenlemelerle korunmas¨, ay¨r¨mc¨l¨·¨ yasaklan-
mas¨, Sosyal Güvenlik ve Medicare benzeri hükümet programlar¨ 
uygulanmas¨ gelenekleri bunlar aras¨nda say¨labilir. Ba∆kan John F.
Kennedy’nin karde∆i ABD Senatörü Robert Kennedy’nin 1968’de
yapt¨·¨ bir konu∆ma s¨ras¨nda belirtti·i gibi ekonomik konular
önemlidir ama gayr¨ safi milli has¨la “∆iirimizin güzelli·ini ya da 
evliliklerimizin gücünü, kamuya aç¨k tart¨∆man¨n ak¨lc¨l¨·¨n¨ ya 
da kamu görevlilerimizin dürüstlü·ünü içermez. Ne akl¨m¨z¨ ne de 
cesaretimizi, ne bilgeli·imizi ne de ö·renim düzeyimizi, ne sevecen-
li·imizi ne de ülkemize ba·l¨l¨·¨m¨z¨ ölçer; k¨sacas¨, ya∆am¨ ya∆a-
maya de·er yapan ∆eyler d¨∆¨ndaki her∆eyi ölçer. Bize Amerika 
hakk¨nda her∆eyi söyleyebilir ama Amerikal¨ olmakla niçin onur
duydu·umuzu anlatamaz.” D
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EKONOM¿K

TER¿MLER 

SÖZLÜÊÜ

Aç¨k Ticaret Sistemi: Ülkelerin birbirlerinin piyasalar¨na adil olarak 
ve ay¨r¨mc¨l¨k gözetilmeden giri∆ sa·lad¨klar¨ ticaret sistemi.

Adi Hisse Senedi: Bir ∆irketin mülkiyetindeki pay¨ gösteren belge.

Alivre Sat¨∆lar: Belirli nitelikte ve miktarda mal¨n belirli bir fiyattan belirli
bir tarihte teslim edilece·ine ili∆kin sözle∆me yap¨lmas¨.

Alt¨n Standard¨: Para de·erlerinin belirli a·¨rl¨ktaki alt¨n¨n fiyat¨na göre 
saptand¨·¨ parasal sistem.

Amerikan Menkul K¨ymetler Borsas¨: Birle∆ik Devletler’deki anahtar 
menkul k¨ymetler borsalar¨ndan biridir. Büyük anonim ∆irketlerin New York
Menkul K¨ymetler Borsas¨’nda al¨n¨p sat¨lan hisse senetlerine kar∆¨l¨k 
söz konusu borsada küçük ve orta boy ∆irketlerin hisse senetleri ve bonolar¨
i∆lem görür.

Antitröst Yasa: Bir piyasada görülen tekelci güçleri önlemeyi amaçlayan 
politika ya da yasa.

Arz: Belirli bir dönemde üreticilerin hangi fiyata olursa olsun satmak 
istedikleri ve satabilecekleri mal ve hizmet düzeyi.

Ay¨ Piyasas¨: Piyasada fiyatlar dü∆mekte oldu·u bir s¨rada pay sahiplerinin
ellerindeki hisse senetlerini satmaya çal¨∆arak bu dü∆ü∆ü h¨zland¨rd¨·¨ dönem.

Bar¨∆ için G¨da: ABD tar¨msal ürünlerinin Birle∆ik Devletler d¨∆¨nda 
kullan¨lmas¨n¨ sa·layan program.

B¨rak¨n¨z Yaps¨nlar: Frans¨zca “laissez-faire yani “kendi “hallerine b¨rak¨n”
anlam¨na gelen deyim. Ekonomide ve politikada hükümet müdahalesi olmaz-
sa ekonomik sistemin en iyi biçimde i∆leyece·ini ö·ütleyen doktrin.

Bo·a Piyasas¨: Piyasada hisse senedi fiyatlar¨n¨n sürekli olarak yükseldi·i
dönem.
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Bono: Bir ∆irketin vade tarihine kadar belirli aral¨klarla faiz ve belirlenen 
vade doldu·unda da belli bir miktar para ödeyece·i vaadini gösterir belge.

Bunal¨m: Genel ekonomik faaliyette yo·unluk ve/veya süre aç¨s¨ndan 
görülen çok büyük gerileme.

Bütçe Aç¨·¨: Bir y¨l içinde hükümet harcamalar¨n¨n hükümet gelirlerini a∆t¨·¨
miktar.

Bütçe Fazlas¨: Bir y¨l içinde hükümet gelirlerinin hükümet harcamalar¨n¨
a∆t¨·¨ miktar.

Dalgalanmal¨ Döviz Kuru Sistemi: Döviz kurunun müdahale olmaks¨z¨n 
piyasadaki az ve talep güçlerine göre belirlendi·i esnek sistem.

Damping: ABD yasalar¨na göre “adil piyasa fiyat¨n¨n alt¨nda” Birle∆ik 
Devletler’e mal sat¨lmas¨ ya da ihraç edilmesi yoluyla ülkedeki üreticilere
maddi zarar verilmesi ya da maddi zarar tehdidi olu∆turulmas¨.

Daralma: Genel ekonomik faaliyette uzunca bir süre devam eden önemli 
gerileme.

Destek Al¨m¨: Yerli mal ve hizmet üreticilerinin yabanc¨ ∆irketlerle rekabet
etme yeteneklerini güçlendirmeleri amac¨yla hükümet taraf¨ndan sa·lanan 
dolayl¨ ya da dolays¨z ekonomik yard¨m.

Dow Jones Endüstri Ortalamas¨: Birle∆ik Devletler’de hisse senedi ve bono
fiyatlar¨ndaki genel e·ilimi gösteren ve 30 önemli hisse senedine dayal¨ olan
hisse senedi fiyat endeksi.

Döviz Kuru: Bir ülke paras¨n¨n bir ba∆ka ülke paras¨na çevrilmesinde 
uygulanan oran ya da ödenen fiyat.

Düzenleme: Yetkili kurulu∆lar taraf¨ndan belirli bir endüstri ya da faaliyetin
yürütülmesine ve yap¨s¨na ili∆kin olarak yasalar çerçevesinde kurallar ya da
yönetmelikler haz¨rlanmas¨ ve yay¨nlanmas¨.

Düzenlemelerin Gev∆etilmesi: Bir endüstri üzerindeki hükümet kontrolleri-
nin kald¨r¨lmas¨.

Ekonomik Büyüme: Bir ülkenin mal ve hizmet üretme kapasitesinin artmas¨.

Elektronik Ticaret: World Wide Web (WWW) arac¨l¨·¨yla yürütülen 
ticaret.

Endüstri Devrimi: ∆çilerin bir i∆yerinde biraraya getirilip ücret kar∆¨l¨·¨ 
çal¨∆malar¨ için kendilerine alet, makine ve malzeme verilen fabrika 
sisteminin ortaya ç¨k¨∆¨. Endüstri Devrimi özellikle ¿ngiltere’de 1770–1830
y¨llar¨ aras¨nda dokuma üretiminde görülen h¨zl¨ geli∆meler sonucu ba∆lad¨.
Daha geni∆ anlamda dünya ekonomisinde süregelen yap¨sal de·i∆meleri 
belirtmektedir.
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Enflasyon: Tüm mal ve hizmetlerin genel fiyatlar¨nda görülen art¨∆ oran¨.
(Belirli mallar¨n fiyatlar¨nda di·er mallar¨n fiyatlar¨na oranla ortaya ç¨kan 
art¨∆larla kar¨∆t¨r¨lmamal¨d¨r.)

Federal Rezerv Bankas¨: ABD merkez bankas¨ sisteminin çe∆itli i∆levlerini
Birle∆ik Devletler’e yay¨lm¨∆ 25 ∆ubesiyle birlikte yürüten 12 Federal Rezerv
Sistemi kolundan biri.

Federal Rezerv Sistemi: Birle∆ik Devletler’de para ç¨karmaya ve ekonomi-
deki kredi arz¨n¨ düzenlemeye yetkili olan temel para kurulu∆u (merkez 
bakas¨). Washington, D.C.’deki yedi üyeli Guvernörler Kurulu, 12 bölgesel 
Federal Rezerv Bankas¨ ile onlar¨n 25 ∆ubesinden olu∆ur.

Fikri Mülkiyet: ¿nsan dehas¨ sayesinde yarat¨lan ürünlere sahip olma, 
onlar¨ kullanma ya da elden ç¨karma hakk¨na ili∆kin patent, ticaret markas¨ 
ve telif haklar¨ mülkiyeti.

Fiyat Ay¨r¨mc¨l¨·¨: Belirli al¨c¨lara di·erleri kar∆¨s¨nda üstünlük sa·layan 
faaliyet.

Fiyat Destekleri: Federal hükümetin çiftçilere kötü hava ko∆ullar¨ ve a∆¨r¨
üretim gibi etkenlerle ba∆a ç¨kabilmeleri için yapt¨·¨ yard¨m.

Fiyat Saptama: Genellikle tek bir piyasaya egemen olan birkaç büyük 
∆irketin piyasa disiplininden kurtulmak amac¨yla mal ya da hizmetlerin 
fiyat¨n¨ üzerinde anla∆t¨klar¨ bir düzeyde belirlemeleri.

Gayr¨ Safi Milli Has¨la: Bir ülkenin co·rafi s¨n¨rlar¨ içindeki üretiminin, 
gelirlerinin ya da harcamalar¨n¨n toplam de·eri.

Gelir: Mal ve hizmet sat¨∆¨ kar∆¨l¨·¨nda sa·lanan para.

Gelir Vergisi: Bireylerin ve i∆letmelerin net gelirleri üzerinden hükümetçe
al¨nan vergi.

Gözetimli Dalgalanma Rejimi: Çok say¨da paran¨n de·erce dalgalanmaya
b¨rak¨ld¨·¨, ancak yine de ani de·i∆meleri önlemek amac¨yla merkez bankala-
r¨n¨n müdahale etti·i döviz kuru sistemi.

Gümrük Tarifesi: Bir gümrük bölgesinden di·er bir gümrük bölgesine 
geçen mallardan himaye sa·lamak ya da gelir elde etmek amac¨yla al¨nan
vergi.

Gümrük Tarifesi D¨∆¨ Engel: ¿thalat¨ k¨s¨tlayan ya da uluslararas¨ ticareti 
k¨s¨tlama olas¨l¨·¨ bulunan ithalat izleme sistemleri ve de·i∆ken vergiler 
gibi gümrük tarifesi d¨∆¨ hükümet önlemleri.
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H¨zl¨ ¿∆lem: Ba∆kan taraf¨ndan uluslararas¨ ticaret anla∆malar¨n¨n yap¨lmas¨
ve uygulanmas¨ için sunulan yasa taslaklar¨n¨n belirli bir süre içinde 
onaylamas¨ amac¨yla ABD Kongresi’nce benimsenen yöntem.

Himayecilik: Göreli verimsiz olan yerli üreticilerin yabanc¨ üreticilerle 
rekabet edebilmelerini sa·lamak amac¨yla ithalat s¨n¨rlamalar¨ uygulamak 
ya da s¨n¨rlamalar¨ te∆vik etmek.

Hisse Senedi Al¨m-Sat¨mc¨lar¨ Otomatikle∆tirilmi∆ Fiyat Ulusal Derne·i:
(National Association of Securities Dealers Automated Quotation 
– NASDAQ) Arac¨lara ve al¨m-sat¨mc¨lara en hareketli yakla∆¨k 5.000 
de·i∆ik hisse senedinin tezgah üstü i∆lem fiyatlar¨na ili∆kin bilgi sa·layan
elektronik ileti∆im a·¨.

Hisse Senetleri ve Bonolar: Hisse senedi sahipli·ini ya da borç yükünü ka-
n¨tlayan belgeler (kesin senet) ya da elektronik kay¨tlar (muhasebe girdileri).

Hizmetler: Elle dokunulabilir ekonomik mallara kar∆¨n genelde üretilir 
üretilmez tüketilen ekonomik faaliyet: Ula∆t¨rma, bankac¨l¨k, sigorta, turizm,
telekomünikasyon, reklam, e·lence, bilgi i∆leme ve dan¨∆ma gibi.

¿hracat: Ülkede üretilip ba∆ka bir ülkedeki al¨c¨lara sat¨lan mal ve hizmetler.

¿hracat Deste·i: Kamu yarar¨na oldu·u dü∆ünülen bir i∆letmeyi te∆vik etmek
için hükümet taraf¨ndan ödenen belirli bir para.

¿nsan Sermayesi: Bireyin çal¨∆t¨·¨ i∆e kazand¨rd¨·¨ sa·l¨k, güç, ö·renim, 
e·itim ve beceri.

¿∆gücü: Birle∆ik Devletler’deki anlam¨yla ülkede çal¨∆an ya da i∆ arayan 
bireylerin toplam say¨s¨.

¿thalat: Bir ba∆ka ülkede üretilip ülke içinde sat¨lan mal ya da hizmetler.

Kapitalizm: Üretim araçlar¨n¨n bireylerin elinde oldu·u ve onlar taraf¨ndan
kontrol edildi·i, rekabetin ve kar elde etme dürtüsünün öne ç¨kt¨·¨ ekonomik
sistem.

Kar Pay¨: Hisse senetlerinden elde edilen kar; genellikle pay sahiplerine 
hisseleri oran¨nda ödenen kar¨ gösterir.

Karma Ekonomi: Üretim, tüketim, yat¨r¨m ve tasarruflar¨n belirlenmesinde
hem hükümetin hem de özel te∆ebbüslerin önemli rol oynad¨klar¨ ekonomik
sistem.

Kar∆¨l¨kl¨ Fon: Sürekli olarak yeni hisse senetleri sunan ve talep edildi·inde
bunlar¨ tekrar alan ve sermayesini di·er ∆irketlere ait çe∆itli isse senetlerine
ve bonolara yat¨r¨m yapmak için kullanan yat¨r¨m ∆irketi. Bireylerden topla-
nan para onlar ad¨na çe∆itli hisse senedi portföylerine yat¨r¨l¨r.
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Maliye Politikas¨: Federal hükümetin tam istihdam¨ ve enflasyonsuz 
ekonomiyi ba∆armak amac¨yla harcama ve vergi toplama konular¨nda verdi·i 
kararlar.

Menkul K¨ymetler Borsas¨: Hisse senedi ve bono al¨m-sat¨m¨ amac¨yla 
örgütlenmi∆ borsa.

Menkul K¨ymetler ve Borsalar Komisyonu: Federal hisse senedi yasalar¨n¨
uygulamakla yükümlü ba·¨ms¨z, partiler d¨∆¨, mahkeme benzeri bir kurulu∆.
Söz konusu yasalarla güdülen amaç yat¨r¨mc¨lar¨ korumak ve kamuya aç¨k
hisse senedi ve bono ticaretine ili∆kin tüm bilgilere kolayl¨kla eri∆melerini
sa·lamakt¨r. Komisyon ayr¨ca hisse senedi ve bono alan ya da satan ∆irketle-
ri, yat¨r¨m dan¨∆manl¨·¨ yapan bireyleri ve yat¨r¨m ∆irketlerini de kontrol eder.

Merkez Bankas¨: Bir ülkedeki para ç¨karma ve piyasadaki kredi arz¨n¨ 
düzenleme gibi anahtar i∆levlerden sorumlu temel para kurulu∆u.

Mevduat Sigortas¨: Banka mevduat¨na belirli bir düzeye kadar verilen 
ABD hükümet güvencesi (günümüzdeki s¨n¨r 100.000 dolard¨r).

New York Menkul K¨ymetler Borsas¨: Dünyan¨n en büyük hisse senedi 
ve bono borsas¨.

Ortak Pazar: Birbirleriyle yapt¨klar¨ ticareti zorla∆t¨ran gümrük tarifelerini
ve baz¨ durumlarda da di·er engelleri ortadan kald¨ran ve birlik d¨∆¨nda kalan
ülkelere ortak gümrük tarifesi uygulayan ülkeler gurubu.

Ödemeler Dengesi: Bir ülkenin belirli bir zaman dilimi içinde dünyan¨n 
geri kalan kesimiyle yapt¨·¨ uluslararas¨ i∆lemlerin parasal de·erini gösteren
hesap aç¨klamas¨. Aç¨klamada bir ülkedeki bireylerin, i∆letmelerin ve hükü-
met dairelerinin tüm di·er ülkelerde bulunanlarla yürüttü·ü i∆lemlerin 
toplam¨ yer al¨r.

Özelle∆tirme: Daha önce hükümet taraf¨ndan sa·lanmakta olan hizmetlerin
özel sektördeki te∆ebbüslere aktar¨lmas¨.

Panik: Bir bankan¨n yetkili kurulu∆ taraf¨ndan kapat¨laca·¨ndan korkan ya 
da bankaya güveni kalmayan mevduat sahiplerinin beklenmedik biçimde,
sözgelimi ayn¨ anda, para çekmeleri. Bir bankan¨n elinde bulundurdu·u 
yedek para mevduat¨n çok az bir yüzdesini olu∆turdu·u için k¨sa bir sürede
çok para çekilirse bankan¨n elindeki nakit tükenip bankay¨ kapanmaya ya 
da iflasa zorlayabilir.

Para Arz¨: Ekonomide dola∆¨mda bulunan para (madeni para, ka·¨t para 
ve çek hesab¨) miktar¨.
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Para Politikas¨: Federal Rezerv Sistemi taraf¨ndan yüksek istihdam¨, 
ekonomik büyümeyi, fiyat istikrar¨n¨ ve uluslararas¨ i∆lemlerin kesintisiz 
yürütülmesini sa·lamak için para ve kredi bulundurmak ve onlar¨n de·erini
etkilemek amac¨yla yürütülen faaliyet.

Piyasa: Sat¨c¨lar¨n ve al¨c¨lar¨n ayn¨ ya da birbirine çok benzeyen ürünler için
fiyat olu∆turduklar¨ ve mal ve hizmet de·i∆iminde bulunduklar¨ ortam.

Piyasa Ekonomisi: Bir ülkede üretim, tüketim, yat¨r¨m ve tasarruf düzeyleri-
nin belirlenmesinde hükümet müdahalesi olmaks¨z¨n piyasa güçlerine 
dayanan ulusal ekonomi bulunmas¨.

Reeskont Oran¨: Ticaret Bankalar¨n¨n Federal Rezerv Bankalar¨ndan borç 
almak için ödedikleri faiz oran¨.

Sabit Döviz Kuru Sistemi: Çe∆itli ülkelerin paralar¨ aras¨ndaki kur oran¨ 
düzeyinin önceden saptand¨·¨ ve arz ve talepteki oynamalara göre de·i∆medi-
·i sistem.

Serbest Te∆ebbüs Sistemi: Mülkiyetin ve üretim kaynaklar¨n¨n bireylerin
elinde olmas¨, üretkenli·i artt¨rmak için kar elde etme dürtüsünün öne 
ç¨kar¨lmas¨, verimlili·i yükseltmek amac¨yla rekabetin kullan¨lmas¨ ve mal 
ve hizmet üretimi ve da·¨t¨m¨n¨n arz ve talep güçlerine göre yönlendirilmesi
özellikleri ta∆¨yan ekonomik sistem.

Serbest Ticaret: Ülkeler aras¨ndaki ticareti engelleyecek gümrük tarifeleri 
ve düzenlemeler bulunmamas¨.

Sermaye: Mal ve hizmet üretiminde kullan¨lan binalar, araç ve gereçler, 
insan becerileri gibi fiziksel varl¨klar. ≈irketin elindeki pay senedi, borç 
senedi ve paray¨ göstermek için de kullan¨l¨r.

Sermaye Piyasas¨: ≈irket pay senetlerinin ve uzun vadeli (bir y¨ldan fazla)
borç senetlerinin ç¨kar¨ld¨·¨ ve al¨n¨p sat¨ld¨·¨ piyasa.

Sosyal Güvenlik: Emeklilere yard¨m etmek amac¨yla ABD hükümeti taraf¨n-
dan uygulanan emekli maa∆¨ program¨. Program¨n geliri emeklilerin çal¨∆t¨k-
lar¨ günlerde kendileri ve i∆verenleri taraf¨ndan yap¨lan katk¨lara dayal¨ ola-
rak sa·lan¨r.

Sosyalizm: Temel üretim araçlar¨n¨n belirli bir merkezi planlama yöntemi
içinde toplu – genellikle hükümetin – mülkiyet ve kontrol alt¨nda bulundu·u
ekonomik sistem.

Stagflasyon: Sürekli enflasyonun ve ticarette durgunlu·un birarada ya∆and¨·¨
ekonomik durum.

Stok: Bir ∆irketin varl¨klar¨ üzerindeki mülkiyet pay¨.
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Talep: Belirli bir dönemde tüketicilerin hangi fiyata olursa olsun almak iste-
dikleri ve alabilecekleri mal ve hizmetler toplam¨.

Tar¨msal ¿∆letme: Modern ABD ekonomisindeki çok say¨da çiftli·in büyük
ve ∆irketle∆mi∆ yap¨s¨n¨ yans¨tan bir terimdir.

Tekel: Piyasada bir mal¨n ya da hizmetin tek sat¨c¨s¨ olmas¨.

Te∆ebbüs Sermayesi: Yeni ve olas¨l¨kla da riski yüksek bir te∆ebbüse 
yap¨lan yat¨r¨m.

Tezgah Üstü: New York Menkul K¨ymetler Borsas¨ gibi örgütlü bir borsada
kay¨tl¨ olmayan hisse senedi ve bonolar¨n al¨m-sat¨m yöntemini tan¨mlayan
bir benzetme. Tezgah üstü i∆lemler birbirleriyle telefon ve bilgisayar a·¨ ile
ba·lant¨ kuran al¨m-sat¨mc¨ ve arac¨lar taraf¨ndan yürütülür.

Ticaret Aç¨·¨: Bir ülke ithalat¨nda ihracat¨ a∆an miktar.

Ticaret Bankas¨: Genellikle ∆irketlerin ya da belediyelerin hisse senedi 
ve bono sat¨∆lar¨yla ilgilenen komisyoncu ∆irketler benzeri yat¨r¨m bankalar¨-
n¨n aksine, bireylere ve i∆letmelere çek hesab¨, tasarruf hesab¨, vadeli hesap
gibi mevduat hizmetleri sunan ve kredi sa·layan banka.

Ticaret Dengesi: Bir ülkenin ödemeler dengesinde belirli bir dönemdeki 
ithalat ve ihracata, yani mal ve hizmet ticaretine ili∆kin bölüm. Mal ihracat¨
ithalat¨ a∆arsa ticaret dengesinin “olumlu”, ithalat ihracat¨ a∆arsa “olumsuz”
oldu·u söylenir.

Ticaret Fazlas¨: Bir ülke ihracat¨nda ithalat¨ a∆an miktar.

Toplumsal Düzenleme: ≈irketleri çevreyi kirletmek ya da i∆çileri tehlikeli
ko∆ullar alt¨nda çal¨∆t¨rmak gibi zararl¨ faaliyette bulunmaktan cayd¨rmak 
ya da bunlar¨ yasaklamak veya toplumsal aç¨dan yararl¨ oldu·u dü∆ünülen
davran¨∆lar¨ te∆vik etmek amac¨yla hükümet taraf¨ndan uygulanan s¨n¨rla-
malar.

Tüketici Fiyat Endeksi: ABD Çal¨∆ma ¿statistikleri Dairesi taraf¨ndan 
belirli bir tarihte belirli mal ve hizmetlerin perakende fiyatlar¨yla temel al¨nan
bir tarihteki (zaman zaman de·i∆tirilir) fiyatlar kar∆¨la∆t¨r¨larak hesaplanan
ABD hayat pahal¨l¨·¨ ölçütü.

Tüketim Vergisi: Gelirden de·il harcamalardan al¨nan vergi.

Üretkenlik: Belirli bir zaman diliminde girdi (üretim kaynaklar¨) birimi 
ba∆¨na üretim (mal ve hizmetler) oran¨.

Varl¨k: Bir i∆letmenin elindeki genellikle para ile ölçülen de·erler.
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Yan Gelirler: ¿∆verenler taraf¨ndan i∆çilere yap¨lan sa·l¨k sigortas¨, hayat 
sigortas¨, kar payla∆¨m¨ ve benzerleri gibi para d¨∆¨ dolayl¨ ödemeler.

Ya∆am Standard¨: Bir bireyin ya da gurubun al¨∆¨lagelmi∆ ya da uygun 
konumda ya da ko∆ullarda ya∆am¨n¨ sürdürmesi için temel oldu·u dü∆ünülen
asgari gereksinimler, rahatl¨klar ya da lüks mal ve hizmetler.

Yat¨r¨m: Hisse senedi ya da bono al¨m¨.

Yeni Düzen: Birle∆ik Devletler’i Büyük Bunal¨m’dan ç¨karmak için
1930’larda uygulanan ABD ekonomik reform programlar¨.

Yetersizlik Ödemesi: Üreticinin belirli bir mal için verdi·i fiyatla güvence
alt¨ndaki hedef fiyat aras¨nda olu∆an fark¨ kapatmak amac¨yla hükümet 
taraf¨ndan çiftçiye yap¨lan ödeme.
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