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مقدمه

زمانی که هژمونی تجاری ایاالت متحده در دهه ۱۹۷۰ رو به افول رفت، ایاالت متحده 

تصمیم گرفت تا به جای چند جانبه گرایی در حوزه اقتصادی به عنوان تنها گزینه، به توافقات 

تجاری منطقه ای روی بیاورد. این انگیزه سیاسی تجاری سبب شد تا در نهایت سه کشور ایاالت 

متحده، کانادا و مکزیک در سال ۱۹۹۲ موافقت نامه نفتا)۱( را امضا کنند. ایاالت متحده از کانادا 

و مکزیک می خواست که نظارت خود بر سرمایه گذاری خارجی و منابع طبیعی را کاهش دهند 

و در عوض ایاالت متحده بازار خود را بر روی کاالهای مکزیکی و کانادایی باز خواهد کرد. با 

وجود تالش های این سه دولت، بخش خصوصی در این سه کشور نقشی اساسی در شکل گیری 

نفتا ایفا کرد. سطح باالی تجارت درون صنعتی در کاالهای واسطه ای بین این سه کشور و نیز 

سود حاصل از »صرفه جویی مقیاس]۳[« تولید کنندگان بخش های کلیدی تولیدی نظیر کامپیوتر، 

اتومبیل، الکترونیک و ماشین آالت در این سه کشور را ترغیب کرد که پشتیبان شکل گیری این 

موافقت نامه تجاری منطقه ای باشند]۴[.

   موافقت نامه   تجارت آزاد آمریکای شمالی )نفتا( یک موافقت نامه تجارت آزاد بین ایاالت 

متحده، کانادا و مکزیک بود. این موافقت نامه در بین سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ به مذاکره گذاشته 

شد و با تعمیم جا به جا یی آزاد سرمایه، خدمات تجاری و مالی به مکزیک جایگزین موافقت نامه 

قدیمی بین ایاالت متحده و کانادا شد. هدف از این موافقت نامه رفع موانع موجود در راه تجارت 

و خدمات از قبیل حذف تدریجی عوارض گمرکی در بسیاری از حوزه های تجاری است. نفتا 

در قیاس با اتحادیه اروپا نهاد های فراوان و گسترده ای نداشت. ویژگی بارز آن، شیوه های بین 

دولتی تصمیم گیری است به گونه ای که اجرای توافقات همچنان در اختیار حکومت های سه دولت 

عضو موافقت نامه و نمایندگان آنهاست. این نمایندگان ملی در کمیسیون تجارت آزاد، کمیته های 



اندیشکده راهربدی تبیین

۷

تخصصی و کار گروه ها با یکدیگر دیدار کرده و به مشورت می پرداختند. با این وجود، نفتا فاقد 

هر گونه مقرراتی در خصوص همکاری منطقه ای در زمینه های غیر تجاری است. در واقع نفتا یک 

منطقه گرایی کامال اقتصادی بود. اما در سال ۱۹۹۳ اعضای نفتا موافقت نامه ای را برای همکاری در 

خصوص نیروی کار به امضا رساندند. این موافقت نامه بر روی تبادل اطالعات تمرکز داشت ولی 

در عین حال مقرراتی را در زمینه نیروی کار برای اعضای نفتا مقرر نمی کرد. از دیگر مزایای 

نفتا ایجاد پیوند بین »شمال« و »جنوب« بود به طوری که کشوری توسعه یافته را با کشوری در 

حال توسعه متحد می ساخت. اما این ویژگی پیامدهایی برای نفتا داشت به نحوی که گوناگونی 

اقتصادی آن به طور بالقوه می توانست انسجام داخلی هر کدام از اعضای نفتا را با چالشی جدی 

روبرو سازد. به طور مثال، بحران مالی ۱۹۹۷ مکزیک فشار چشمگیری بر نفتا وارد ساخت هر 

چند اعضا توانستند بر این مشکل فائق آیند]5[. این عدم همسانی بین اقتصادهای عضو نفتا و تاثیر 

انکار ناپذیر آن بر اقتصاد داخلی کشورهای عضو یکی از انتقادات اصلی مخالفان آن بود.

 پیامدهای توافق نفتا

   از دیدگاه منتقدین نفتا، این موافقت نامه برای اقتصاد ایاالت متحده پنج پیامد منفی 

عمده به دنبال دارد. نخست آن که، به گزارش موسسه سیاستگذاری اقتصادی در سال ۲۰۱۱، نفتا 

موجب شده است تا 6۸۲.۹۰۰ هزار شغل در ایاالت متحده از دست برود. دیگر برآوردها این آمار 

را حدود 5۰۰ هزار الی ۷5۰ هزار شغل ارزیابی می کنند. بیشتر شغل های از دست رفته مربوط به 

صنایع مستقر در ایاالت کالیفرنیا، نیویورک، میشیگان و تگزاس می شد. اگر چه تعداد شغل های 

ایجاد شده از تعداد شغل های از دست رفته بیشتر است اما نفتا بر صنایع خاص نظیر کامپیوتر، صنایع 
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تولیدی، اتومبیل، منسوجات و صنایع الکتریکی تاثیر منفی شدیدی برجای گذاشته است. دوم آنکه 

انتقال مشاغل از آمریکا به خارج باعث شده است تا دستمزدها افزایش پیدا نکند. به موجب نفتا، 

شرکت های آمریکایی تهدید نمودند که به مکزیک نقل مکان خواهند کرد تا کارگران نتوانند به 

اتحادیه های کارگری بپیوندند چرا که بدون اتحادیه ها، کارگران نمی توانند برای افزایش دستمزد 

با شرکت ها چانه زنی کنند. این استراتژی شرکت ها چنان موفقیت آمیز بود که به یک »رویه 

عملیاتی معمول]6[« تبدیل شد. بین سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹5، نیمی از شرکت ها از این استراتژی 

بهره بردند. تا سال ۱۹۹۹، 65 درصد از شرکت ها از این شیوه برای ثابت نگه داشتن دستمزدها 

استفاده کردند. سوم آنکه، نفتا به دولت ایاالت متحده اجازه می دهد تا به محصوالت کشاورزی 

صادراتی به مکزیک یارانه بدهد. این سیاست سبب می شود تا کشاورزان مکزیکی بیکار شوند 

و در نتیجه برای کار و زندگی به صورت غیر قانونی وارد آمریکا شوند. طبق برآوردها، در سال 

۲۰۱۴، حدود 5.۸ میلیون کارگر مکزیکی در نتیجه این سیاست به طور غیرقانونی در آمریکا 

ساکن بوده اند. چهارم آنکه، نفتا موجب شد تا کشاورزان بیکار مکزیکی در شرایط غیر استاندارد 

در مناطق آمایش صادراتی در مرز بین ایاالت متحده و مکزیک مشغول کار شده و محصوالت 

مونتاژ شده را برای صدور به ایاالت متحده تولید کنند. در سال ۲۰۰6، حدود ۱.۲ میلیون مکزیکی 

در این مناطق کار می کردند. سرانجام آنکه، به موجب نفتا شرکت های آمریکایی برای پایین 

نگه داشتن هزینه های خود محیط زیست مکزیک را تخریب کرده اند. شرکت های کشاورزی در 

مکزیک از کود و دیگر مواد شیمیایی استفاده زیادی کرده اند که موجب آلودگی محیط زیست 

شده و این امر به نوبه خود باعث گرمایش زمین خواهد شد که برای ایاالت متحده نیز پیامدهای 

جدی زیست محیطی به دنبال خواهد داشت]۷[.
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   یکی از منتقدان اصلی این موافقت نامه دونالد ترامپ بود که بازنگری در آن را یکی از 

وعده های انتخاباتی خود قرار داده بود و پس از رسیدن به ریاست جمهوری برای تغییر آن تالش 

بسیاری کرد. او این موافقت نامه را با عبارت »شاید بدترین توافق تجاری« توصیف کرده است. 

به باور او نفتا موجب کسری تجاری ایاالت متحده و از دست رفتن میلیون ها شغل شده است. 

در همین راستا او وعده داد که توافق جدیدی جایگزین نفتا خواهد شد و نام آن را »موافقت نامه 

کانادا- مکزیک- ایاالت متحده]۸[« یا »یو. اِس. اِم. سی. اِی«، گذاشت. البته توافق جدید همان 

منطقه تجارت آزاد قاره ای نفتا را در برمی گیرد و مفاد اصلی نفتا را حفظ می کند. به طور مثال در 

موافقت نامه جدید، باید ۷5 درصد قطعات یک اتومبیل در کانادا، مکزیک یا ایاالت متحده ساخته 

شده باشد تا از تعرفه این سه کشور معاف شود، در حالی که این عدد در نفتا حدود 6۲.5 درصد 

بود]۹[.

ــو. اِس. اِم.  ــا »ی ــاالت متحــده« ی ــادا- مکزیــک- ای ــه کان  »موافقت نام
ســی. اِی«

   موافقت نامه جدید با نفتا شش تفاوت اساسی دارد. نخست آنکه،  این موافقت نامه تولید 

اتومبیل در ایاالت متحده را افزایش می دهد چرا که بنا بر مفاد آن بیشتر قطعات اتومبیل باید 

توسط کارگرانی ساخته شود که در ساعت حدود ۱6 دالر دریافت می کنند و از آنجایی که میزان 

دستمزدها در ایاالت متحده بیشتر است، بیشترین قطعات اتومبیل باید در آمریکا تولید شوند. 

گزارش »کمیسیون تجارت بین الملل]۱۰[« نشان می دهد که موافقت نامه جدید سبب افزایش 

۲۸ هزار شغل در این صنعت در طول شش سال آینده می شود.  البته این امر موجب می شود که 

قیمت اتومبیل اندکی افزایش پیدا بکند. اما شورای سیاستگذاری اتومبیل سازی آمریکا که سه 
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نمایندگی می کند چنین  را  فیات کرایسلر]۱۳[  فورد]۱۲[ و  بزرگ جنرال موتورز]۱۱[،  شرکت 

استدالل می کند که گزارش کمیسیون فوق سرمایه گذاری بلند مدت شرکت های اتومبیل سازی، 

که به موجب موافقت نامه جدید صورت می گیرد، را دست کم گرفته است. دوم آنکه، موافقت نامه 

جدید قوانین مربوط به کار و کارگران را تقویت می کند. همواره کارگران نفتا را متهم می کردند 

که شغل های زیادی را از آمریکا به مکزیک منتقل کرده است چرا که دستمزدها در آنجا پایین 

تر است. در نتیجه برای سیاستمداران آمریکایی به خصوص دموکرات ها تقویت قوانین کار در 

موافقت نامه جدید اولویت فراوانی داشت. در موافقت نامه جدید تشکیل یک کمیته پیش بینی شده 

است که بر اجرای اصالحات مرتبط به قوانین کار و کارگری در مکزیک نظارت می کند. سوم 

آنکه، براساس موافقت نامه جدید دامداران دسترسی بیشتری به بازارهای این سه کشور دارند. در 

موافقت نامه جدید میزان تعرفه محصوالت لبنی صفر باقی می ماند اما کانادا بازار خود را در سطح 

ایاالت  لبنی، طیور و تخم مرغ آمریکایی می گشاید. در عوض  برای محصوالت  گسترده تری 

متحده اجازه خواهد داد که لبنیات، بادام زمینی و محصوالت مرتبط با آن و همچنین مقداری 

محدود شکر از کانادا به این کشور وارد شود. چهارم آنکه، در موافقت نامه جدید مفادی مرتبط 

با فناوری اطالعات گنجانده شده است که آن را برای عصر دیجیتال به روز می کند. به طور 

مثال، کانادا و مکزیک نمی توانند از شرکت  های آمریکایی به دلیل محتوایی که در شبکه های 

اجتماعی و پلتفرم های خود منتشر می کنند شکایت کنند. پنجم آنکه، در موافقت نامه جدید مقرر 

شده است تا 6۰۰ میلیون دالر برای رسیدگی به مشکالت زیست محیطی در نظر گرفته شود. 

مفاد زیست محیطی در موافقت نامه جدید رضایت دموکرات ها را فراهم آورده است با این وجود 

گروه های طرفدار محیط زیست در آمریکا نظیر »سیرا کالب]۱۴[« از این موافقت نامه پشتیبانی 

نکرده اند. ششم آنکه، طبق موافقت نامه جدید کنگره کنترل خود بر داروهای بیولوژیک را حفظ 

می کند به گونه ای که می تواند قوانین مرتبط با قیمت گذاری داروها را تصویب کند. ماده ای در 
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این موافقت نامه گنجانده شده بود که طبق آن سه کشور فوق ملزم شده بودند تا انحصار تولید 

داروهای بیولوژیک را که تولید آنها پیچیده و گران است حداقل به مدت ۱۰ سال نگه دارند. اما 

با تالش دموکرات ها این ماده از موافقت نامه حذف شد. در حال حاضر ایاالت متحده به مدت 

۱۲ سال، کانادا هشت سال و مکزیک پنج سال می توانند این انحصار دارویی را حفظ کنند]۱5[.

این  آمریکا  نمایندگان  مجلس  تجاری،  پیمان  این  تصویب  از  پس  که  آنجایی  از    

موافقت نامه را برای ایاالت متحده سودمندتر از نفتا ارزیابی کرد، می توان گفت که حداقل دو 

حزب بزرگ آمریکا و شرکت های بزرگ از این موافقت نامه پشتیبانی کرده اند. با این وجود 

»نانسی پلوسی]۱6[« رئیس مجلس نمایندگان پس از تصویب این پیمان، نسخه تصویب شده را 

متفاوت تر و بهتر از نسخه ای دانست که دولت ترامپ برای تایید به مجلس نمایندگان فرستاده 

بود]۱۷[. دموکرات ها نیز مانند جمهوری خواهان درباره این مسئله توافق داشتند که نفتا قدیمی شده 

و نیاز به اصالح و تغییر دارد. در نهایت این پیمان با ۳5۸ رای موافق در برابر ۴۱ رای مخالف در 

مجلس نمایندگان به تصویب رسید و راه را برای تصویب آن در سنا در سال بعد هموار ساخت. 

دموکرات ها و جمهوری خواهان به صورت یک صدا موافقت نامه جدید را مورد تحسین قرار دادند 

و آن را یک پیروزی برای کشاورزان و کارگران آمریکایی توصیف کردند. آنها این پیمان را 

مدلی برای توافقات تجاری ایاالت متحده با دیگر کشورها به حساب آورده اند. با این حال »نانسی 

پلوسی«، اصرار ورزید که ترامپ این تصویب را به حساب خود نگذارد بلکه این موافقت نامه به 

نفع کارگران آمریکایی تصویب شده است. جمهوری خواهان از پلوسی به دلیل تاخیر ۱۴ ماهه 

در تصویب این موافقت نامه به شدت انتقاد کردند در حالیکه دموکرات ها قصد داشتند تا در نسخه 

دریافتی از دولت ترامپ تغییراتی ایجاد کنند. »کوین مک کارتی]۱۸[«، نماینده جمهوری خواه 

کالیفرنیا و رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان، بر این موضوع تاکید کرد که این تاخیر ۱۴ ماهه، 
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موضع دولت ترامپ در مذاکراتش با دولت چین را تضعیف خواهد کرد]۱۹[.

 پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی موافقت نامه جدید نفتا

این  از  بزرگ  شرکت های  و  جمهوری خواهان  دموکرات ها،  پشتیبانی  وجود  با     

است.  وارد شده  پیمان جدید  این  به  مختلف  از سوی گروه های  فروانی  انتقادات  موافقت نامه، 

بسیاری از فعاالن و طرفداران محیط زیست این پیمان را یک پیروزی برای شرکت های بزرگ 

و آلوده کنندگان محیط زیست و یک شکست برای کارگران و سیاره زمین توصیف می کنند. به 

باور این دسته از فعاالن، در واقع این پیمان جدید شرکت های بزرگ نفتی را بهره مند می سازد و 

کارگران آمریکایی و غیرآمریکایی را متضرر می کند. به طور مثال، »مایک ُسِمرز]۲۰[«، »رئیس 

ایاالت متحده است، از پیمان  موسسه نفتی آمریکا]۲۱[«، که بزرگترین البی نفت و گاز در 

جدید پشتیبانی کرد و گفت:» این پیمان ادامه انقالب انرژی ایاالت متحده در آینده را تضمین 

می کند«.  »ونونا هائوتر«، مدیر اجرایی »دیده بان غذا و آب]۲۲[«، در بیانیه خود چنین گفت:» 

این توافق یک گام رو به عقب برای مردم، جوامع محلی و محیط زیست است«. به باور او پیمان 

جدید دیدگاه مقررات زدای ترامپ درباره قراردادهای تجاری را جهانی می کند که ممکن است 

به دولت های بعدی در آمریکا نیز سرایت کرده و تالش های آینده برای محافظت از کارگران، 

مصرف کنندگان و محیط زیست را به خطر بیندازد. در واقع موافقت نامه جدید بحران های زیست 

محیطی و اقتصادی نفتا را تشدید خواهد کرد]۲۳[.

   »آدام کریسا فولی]۲۴[«، بنیانگذار و مدیر »گروه رسانه ای دانش حیاتی]۲5[«، بر این 

اعتقاد است که پیمان جدید بهتر از نبود هیچ توافقی است اما از منظر رشد اقتصادی پیمان جدید 
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بدتر از نفتا است. همچنین به گزارش موسسه اقتصاد بین الملل پترسون موافقت نامه جدید بر 

اقتصاد سه کشور تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت و قوانین تنظیمی آن به خصوص در بخش 

اتومبیل تجارت را محدود می کند و به صنعت ایاالت متحده آسیب می رساند. ارزیابی »کمیسیون 

تجارت بین الملل« ایاالت متحده نشان می دهد که موافقت نامه جدید سبب کاهش رشد اقتصادی 

ایاالت متحده به میزان ۰.۱۲ درصد می شود]۲6[. در عین حال ارزیابی های دیگر و ادعای کاخ 

سفید بیانگر آن است که پیمان جدید منجر به ایجاد ۱۷6 هزار شغل و تزریق 6۸.۲ میلیارد دالر 

به اقتصاد ایاالت متحده می شود. همین ارزیابی نشان می دهد که بخش تولید بیشترین منفعت را از 

این موافقت نامه می برد]۲۷[.

   با این وجود انتظار نمی رود که پیمان جدید موجب شکوفایی ناگهانی اقتصاد آمریکا 

شود اما ممکن است از اقتصاد آمریکا در برابر رشد رو به کاهش اقتصاد جهانی محافظت کند، 

بی ثباتی اقتصادی را از بین ببرد و سبب رشد برخی صنایع آمریکایی شود. همچنین پژوهش 

صندوق بین المللی پول نشان می دهد که پیمان جدید، با وجود آنکه دسترسی کشورهای عضو 

به بازارهای یکدیگر را بهبود می بخشد، دستاوردهای اقتصادی اندکی برای آنها خواهد داشت. 

همچنین برخی از اقتصاددانان بر این باورند که پیمان جدید هزینه ساخت کاال و هزینه دستمزدها 

را برای تولیدکنندگان افزایش خواهد داد که در نهایت سبب می شود اتومبیل های ساخت ایاالت 

متحده گرانتر به بازار عرضه شده و از میزان رقابت پذیری آن کاسته شود]۲۸[.  
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 پیامدهای سیاسی موافقت نامه جدید نفتا

   رای مثبت کنگره به موافقت نامه جدید بیانگر آن است با وجود برتری دموکرات ها در 

مجلس نمایندگان، هر دو حزب درباره این موضوع توافق دارند که وجود یک موافقت نامه تجاری 

میان ایاالت متحده، مکزیک و کانادا ضرورت دارد. همچنین آنها درباره ضرورت جایگزینی نفتا 

با یک موافقت نامه جدید اشتراک نظر داشتند. تصویب این پیمان را می توان یک پیروزی سیاسی 

برای ترامپ انگاشت اما دموکرات ها پیش از رای گیری مصر بودند که باید نگرانی های آنها 

درباره پیمان جدید برطرف شود. از سوی دیگر برخی از دموکرات ها در زمانی که بحث استیضاح 

ترامپ مطرح است عالقه ای نداشتند که با تصویب این الیحه موجبات یک پیروزی سیاسی را 

برای ترامپ فراهم بیاورند. اما به دلیل اهمیت این پیمان برای اقتصاد آمریکا و تاثیر آن بر وضع 

زندگی کارگران، آنها مجبور بودند تا پیمان را تصویب کنند چرا که عدم تصویب آن پیامدی 

منفی برای نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ در پی داشت. در چنین شرایط 

سیاسی هر دو طرف به تصویب پیمان جدید نیاز داشتند از یک سو تصویب آن پیروزی سیاسی 

برای ترامپ محسوب می شود و از سوی دیگر دموکرات ها نشان دادند که با وجود مشغله آنها 

برای استیضاح ترامپ، هنوز نگرانی های بسیاری بابت اقتصاد، کارگران و کشاورزان آمریکایی 

دارند]۲۹[.
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نتیجه گیری

نفتا از ابتدای انعقادش نشان داد که توافقات تجاری آزاد دو جانبه و یا سه جانبه برای 

ایاالت متحده اهمیتی بیشتر از توافقات تجاری آزاد چندجانبه دارد. هر دو حزب دموکرات و 

جمهوری خواه در خصوص مزایای اقتصادی نفتا برای اقتصاد، کارگران، کشاورزان و تولیدکنندگان 

آمریکایی توافق داشتند هر چند درباره جزییات آن اختالف نظر داشتند. با گذشت دو دهه از 

تصویب و اجرای نفتا و متعاقب آن طرح مسائل جدید نظیر قوانین کار، مسائل زیست محیطی و 

دیجیتالی شدن تجارت، سیاستمداران آمریکایی ضرورت به روزرسانی نفتا را بیش از پیش حس 

کردند. در این بین دونالد ترامپ و همراهانش با وعده تجدیدنظر در نفتا و جایگزینی آن با یک 

موافقت نامه جدید و بهتر وارد کاخ سفید شدند.

   اجرای سخت گیرانه قوانین کار، توجه به مسائل زیست محیطی، گشایش بیشتر بازارهای 

کانادا و مکزیک بر روی محصوالت کشاورزی آمریکایی و نیز توجه به پیامدهای تجاری عصر 

دیجیتال از جمله اصلی ترین ویژگی های موافقت نامه جدید محسوب می شود. البته دموکرات ها با 

جمهوری خواهان درباره جزییات مفاد پیمان جدید اختالف نظر داشتند اما به دلیل منفعت کلی آن 

برای اقتصاد آمریکا، کنگره تحت تسلط دموکرات ها به این پیمان رای مثبت قاطع داد و انتظار 

می رود این موافقت نامه در سال جدید میالدی از تصویب سنا نیز بگذرد.
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