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:ینیچ نیکارآفر  دولت و توسعه ،یمال نیتأم  
ینسکیم -نزیک-تریشومپ لیتحل بریمبتن یافتیره  

 1 یبورالماکوئ لئوناردونویسنده: 
 یجهانشاه امدح :2مترجم 

 
 یکشورها از جهش در نیچ ییتوانا و سرعت است، یمدع حاضر ۀمقال
 دولت که دارد تیواقع نیا در شهیر یادیز حد تا ریاخ ۀده سه در خود طرازهم
 یجستجو در روش  یپ بحث. است 3افتهیتوسعه کاملا  نیکارآفر دولت کی نیچ

 ونددهندهیپ یمفهوم عنوانبه( ES) نیکارآفر دولت رامونیپ ترقیعم یکاوش
 از یشبخ و ینسکیم -نزیک-تریشومپ یلیتحل چهارچوب با یخوببه که است

 .دارد تناسب ،است نیچ معاصر ۀتوسع ریمس لیتحل مقتضی   ژهیوبه کهآن
 زین یخیتار یهامثال از و دارد یخیتار یاندازچشم در شهیر بحث نیا گرچه

 .تاس یفیتوص نه و یلیتحل یتیروا ۀارائ آن یاصل هدف اما کند،یم استفاده

 

 نقش دیبا دولت معتقدم واقعبه من»
 یدیتول منابع انیجر  تیهدا در را 4راهبرنیکارآفر 

 به انسان یازهاین آن در که یاشتغال سمت به
 به عهده شود، نیتأم نحو نیبهتر 

 (.Henderson, 1943)«ردیبگ

                                                             
1.Leonardo Burlamaqui 

 تشکر کنم)مترجم(. آنتصحیح کمک در فرآیند ترجمه و از جناب آقای دکتر درودیان به سبب دانم . الزم می2
3.fully developed Entrepreneurial State (ES) 

4.Entrepreneur-in-Chief 

 شدن،یجهان و نیچ رامونیپ یجار  مباحث در
 نیچ کشورآیا : »دارد وجود یمتداول اریبس سؤال

 خواهد برنده تحول، درحال ی  جهان اندازچشم در
. «گرفت؟ قرارخواهد بازنده کی گاهیجا در ای بود

 هک معناست نیا حامل اغلب پرسش نیا به پاسخ
 یامجموعه و بود خواهد بازنده کی تیدرنها نیچ

 نیمب قاتیتحق و مطالعات ۀمؤسس

 24 رۀشما جستار ،چهارم سال ؛«نیمب یجستارها»

 8/8/9315:  انتشار خیتار
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: ازجمله ،کنندیم یبانیپشت را پاسخ نیا زین لیدال  از
 نبود ،یحزبتک ینهاد طیمح

 ,Acemoglu and Robinson)یدموکراس

 Walter)یمال نظام یسازمانده ۀو یش ،(2012

and Howie, 2012)، یآزادساز  در شکست 
 یموارد و بهره یهانرخ و ارز نرخ ساختار مناسب

 تالش در من(. Pettis, 2013, ch.4)دستنیازا
 ودخ متیعز  ۀنقط مسئله، نیا ساختن روشن یبرا
 طرح با دهم،یم قرار زیمتما اریبس یانداز چشم را
 نیا تا چگونه نیچ:»متفاوت شدتبه پرسش   نیا

 ندهبر  کی به شتازانهیپ اندازه نیا تا و عیسر  حد
 شناخت به که ییهاافتیره یبرا) «شد؟ لیتبد

 هب دیکن نگاه پردازند،یم نیچ داریپا قوت نقاط
Berggruen and Gardels, 2013; Lee, 

2012.) 
 سفر   یهانهیهز  نیچ کشور 9191 سال در
 صحن در یسخنران یبرا خود مقام نیباالتر 
 پوشش یسختبه را ملل سازمان یعموم

(. Walter and Howie, 2012, p. 12)داد
 یمل اقتصاد نیدوم به 2199 سال در کشور نیهم
 نیتر بزرگ صادرکننده، نیتر بزرگ ا،یدن

                                                             
 4002 سال در دالر اردیلیم 5..5 به 4002 سال در دالر اردیلیم 5.5 از کشور از خارج در ینیچ یهاشرکت میمستق یگذارهیسرما. 5

 قرار یبعد گاهیجا در یدرصد 05 سهم با نیالت یکایامر و شد یگذارهیسرما ایآس در 4000 سال در پول نیا از درصد 00. کرد دایپ شیافزا
 (.  The China Cycle" FT. 09.13.2010")گرفت

 دیکن نگاهاندازی تکاملی)تطوری( از چشم catch-up یجابه leapfrog مفهوم   از استفاده بر اصرار ۀدربار بحث یبرا. 6
 دیکن نگاه یمفهوم نیچن از استفاده بدون «کردنجهش » از یخیتار یریتصو افتیدر یبرا و (Burlamaqui and Kattel, 2014)به
 (.Gerschenkron, 1962) به
 که[کندیم بازگو را ییماجرا( McGregor)گروگرمک است؛ صرف ی  اقتصاد یآمارها یورا یکلبه یساختار تحول از یاسیمق نیچن. 7

 در مزیتا ورکیوین یۀنشر یمعمار ۀحوز منتقد ،(Nicolai Ouroussoff)اروسوف یکلین که یزمان:»]کننده استدر این مورد روشن
 کی از شیب که کرد سهیمقا یالحظه با را شهر دیجد فرودگاه به دنیرس ۀلحظ شد،یم ادهیپ مایهواپ از 4002 کیالمپ یبرا پکن به سفرش

 ندهیآ یایدن ۀآستان در را خود او. بود کرده دایپ یتجل ورکیوین به سفر در ،یشیاتر معمار ،(Adolf Loos)لوس آدولف بر ش،یپ قرن
 (.pp. 529-531, 2010)«دید

 مازاد نیتر بزرگ صاحب دکننده،یتول
ا یجار حساب  زانیم نیتر شیب ۀدارند به و  5دنی
 ودشیم گفته. شد لیتبد ،یخارج ریذخا حساب

 «بانکدار» واقعبه نیچ حاضر درحال که
 .World Bank, 2012, p)است متحدهاالتیا

25, Tselichtchev, 2012.) 
 را رشد نرخ نیتر عیسر  نیچ ن،یا از گذشته

 شینما به ریاخ ۀده دو در کشورها ۀهم انیم
 یاارتق در عیسر  اریبس رشد نرخ چنانکه گذاشت،

 Keidel, 2007, 2011, Gallagher)یتکنولوژ 

and Porzecanski, 2010, ch. 4 )از یکی و 
 هب را فقر کاهش یهااستیس مجموعه نیتر موفق
 در نفر هاونیلیم انتقال که رساند، ظهور ۀمنص

 کی در. ساخت ممکن فقر خط یباال  به را هرسال
 یابرقدرت به لیتبد نیچ: گفت توانیم جمله

 فرا چنگ را غرب تیموقع. است شده یاقتصاد
 بعالوه،  6.است کرده جهش آن از بلکه اورده،ین

 اکنونهم کشور نیا که کنم یادآور ی اجازه دهید تا
 سازمان تیامن یشورا در و است یاهسته یقدرت
 7.است وتو حق صاحب ملل
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 همورداشار  اتفاقات ۀهم که الؤ س نیا به پاسخ
 مقاله یگذار هدف از خارج قتا  یحق داد، رخ چگونه
 همافر  را یواقع یانهیزمپس مقاله نیا اما است،

 تیموقع از بحث هنگام کنم،یم تصور که آوردیم
 ینوع و ندهیآ یاندازهاچشم ن،یچ یکنون

 ۀوستیپ امواج از محتمال   که ینهاد یکربندیپ
 مناسب رد،یگیم سرچشمه نیچ اصالحات

 هب نگاه که است نیا یبرداشت نیچن لیدل. است
 یهیدب البته) تیموفق از یبزرگ ۀنمون عنوانبه نیچ

 به هیتوص یجابه( ستین اشکال از یخال که است
-لوآنگ یهاوهیش و نهادها از دیتقل ژهیو به) دیتقل
 زا گرفتندرس و یآموز عبرت نه،یهرآ( ییکایامر 
 .کندیم طلب را یانمونه نیچن

 ]یتیرواارائۀ [ ادامه، در من یاصل هدف اما،
 یمحور  ییادعا با است، یفیتوص نه و یلیتحل
 زا جهش در نیچ ییتوانا و سرعت نکهیا بریمبن

 حد تا گذشته ۀده سه در طرازشهم یکشورها
 انایار م ۀمتفکران کردیرو  از استفاده در شهیر  یادیز 

 دولت همان ای ،(Mazzucato, 2013) وتمازوکا
 تصفحا هدف. دارد افتهیتوسعه کامال   ن  یکارآفر 

 نیر کارآف دولت رامونیپ ترقیعم یکاوش رو شیپ
 با یخوببه که است ونددهندهیپ یمفهوم عنوانبه

 ینسکیم-نزیک-تریشومپ یلیتحل چارچوب
 حال در اکنونهم کردیرو  نیا. دارد مطابقت

 اب متناسب  ژهیو به که یچارچوب 8.است یزیر یپ
 .است نیچ یعنی ما موردنظر ۀنمون

                                                             
 /<http://marianamazzucato.com/projects/inet> به دیکن نگاه. 8

9. financial restraint 

10.socialization of investment 

 ن،یچ یدستاوردها ک،یتئور  یمنظر  از
 یکارها یدیکل یهامؤلفه ۀدوبار  قیتصد

 افتیهر  و ینسکیم نز،یک تر،یشومپ نگ،یلفردیه
 و یعموم استیس ۀمسئل به «یاتوسعه دولت»

 نیا اتیخصوص از یبرخ. است یاقتصاد لیتحل
 یبرا اعتبار تیمحور : ]ازجمله[مشهورند افتیره

 ،(اندازپس تیمحور  یجابه)توسعه و ینوآور 
 ندیفرآ ی  حکمران و تیهدا در دولت یدیکل نقش

 یراهبرد نقش ،(آزاد یبازارها یجابه)توسعه
 منظوربه یگذار هیسرما-یاتوسعه یهابانک

 کارکرد نیهمچن و ازیموردن یۀسرما دیتمه
 ]یمال سرکوب مفهوم مقابل در[ 9یمال یخوددار 

 مورد یبرا)یمال ینوهایکاز  ساخت   از اجتناب در
 Hellman, Murdock and به دیکن نگاه آخر

Stiglitz, 1996; Bresser-Pereira, 2010.) 
 ار  فوق اتیخصوص تمام نیچ ۀتوسع ریمس

 یاستنتاج به اتیخصوص نیا. شودیم شامل
 نیچن خالصه طوربه که دارند اشاره یدوبخش

 هس دیبا نیکارآفر  دولت مفهوم ؛اول بخش: است
 نظام یالگو -9: کند بیترک را  یمحور  ۀمؤلف

بر  مضاف -2 نگ؛یلفردیه -تریشومپ یبانکدار 
 وردم در تریشومپ ۀنانیکارآفر  عملکرد یالگو ،آن

 یساز یاجتماع از یر یگچشم حضور   -3 دولت؛
 در نزیک توسط آنچه با مطابق  10یگذار هیسرما
 رد تریشومپ توسط ،(ch.24 ,1936) یعموم یۀنظر 
 در و( part 3, 1942) زمیالیسوس فیتوص

 انکب انضمام به بزرگ دولت» ی  استیس یهانسخه
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. است شده انیب( part 5, 1986)ینسکیم «بزرگ  
 ولتد که است نکته نیا بر یمبن استنتاج نیدوم

 هم کنار در زمان،هم را گانهسه ابعاد نیا تمام نیچ
 ]ندکیم کپسوله را ابعاد نیا اصطالحا  [دهدیم قرار

 نیکارآفر  دولت یۀاول ۀنمون عنوانبه دیبا لذا و
 وق،ف موارد قطعا  . شود درنظرگرفته افتهیتوسعه

 یوگوگفت و بحث که هستند یمهم یهاگزاره
 .طلبندیم را یتر شیب

 
 سازی دولت کارآفرینمفهوم

 ۀلیوسبه شدهبرساخته ثبات   از یبافت»
 تواندیم ]...[سکیر  عیتوز  یسازوکارها

 و اتصادر  ۀتوسع ،یصنعت قیتعم ۀکنندلیتسه
 یگذار اشتراک منظوربه یاسیس یهامانیپ

 بدون نان  یکارآفر  ]...[.باشد لیتعد یهانهیهز 
 یدسترس ای یکاف ینگر ندهیآ است ممکن ت،یحما

 را بلندمدت یاندازهاچشم یر یگیپ یبرا هیسرما به
 ورکش است ممکن هاآن ماتیتصم. باشند نداشته

 یاندازهاچشم با یعیصنا در تخصص دام در را
 (.Wade, 1990)«ندازدیب نامطلوب
. بود وانیتا کشور( Wade) دیو  مدنظر مدل

 یمراحل به و کرد دنبال را یر یمس نیچن زین نیچ
 دولت ۀمؤلف نیاول با رابطه در. دیرس باالتر

 منظر از ،[یبانکدار  نظام یعنی] نیکارآفر 
 مدل از یابرجسته ۀنمون نیچ ،«کالنیۀمال»
 نیچ م،ییبگو  ترقیدق میبخواه اگر. است ینسکیم

 یشکل عنوانبه ینسکیم ازآنچه است یانمونه
 یمال نیتأم بریمبتن ی  دار هیسرما از( شدهتیتقو )

 ،(نگیلفردیه کار ییبازگو  ینوع)کرد فیتوص
 عجام یهابانک طرهیس تحت یمال نظام کی یعنی

 آماده و صنعت ژهیو به و تجارت با کینزد روابط با
 لیتحل رامونیپ بحث یبرا) توسعه یمال نیتأم یبرا
 ,Hilferdingبه دیکن نگاه ینسکیم

1981[1910]; Minsky, 1978, 1992, 1996; 

Wray, 2010.) یکارکردها ،جامع بانک مدل 
 رد را یگذار هیسرما یبانکدار  و یتجار  یبانکدار 

 کارکرد دو هر که کندیم بیترک یمال نهاد کی
 بلندمدت یمال نیتأم و مدتکوتاه یدهوام

بعالوه، ایجاد  .دهدیم انجام را هابنگاه اتیعمل
ید اوراق و سپرده های جاری برای خانوارها و خر

 ها از دیگر کارکردهای این نهاد است.سهام  بنگاه
 یدهوام رینظ یمال خدمات ریسا از یفیط مدل نیا

 پوشش زین را مهیب و خرد یگر واسطه ،یرهن
 .دهدیم

 بانک چهار شامل نیچ یبانکدار  نظاماگر 
 ینهادها و نیچ یاتوسعه بانک انضمام به بزرگ

یق عملکرد ،آن ی  ربانکیغ یمال نیتأم  رد شاز طر
در دسترس  یمالنیتأم -یگذار هیسرما ۀحوز 

که این نظام  داشت اذعان توانیم ،باشد
 مدل از یخارج تحقق نیدتر یجد بانکداری،

 بریمبتن یدار هیسرما رامونیپ تریشومپ -نگیلفردیه
در  ینسکیم به مربوط راتیتأث. است یمال نیتأم

 یعنی بازانه،سفته یمالنیتأم یر یگهمه به این مدل
 حضور زین و ،یمال ۀشکنند یهاتیموقع جادیا
 گستر  یمال یحکمران کی وجود و بزرگ بانک کی

 یاصل یهابانک یعموم تیمالک. دارد اختصاص
در . است یمال یطراح نیا در دیجد یژگیو  کی

کید وجود دارد یمهم ۀنکتاینجا   یخو: برای تأ
 مدل در[ نانهیکارآفر  ییسودجو  ای] یوانیح

 یهابانک از یادیز  حد تا نگیلفردیه -تریشومپ



   

.pdf24ostarj/Vol.4mrsi.ir/jostar.http:// 

 

5 

 هاستآن پول   درواقع. زدیخیبرم یگذار هیسرما
 در. نانیکارآفر  نه دارد، قرار خطر معرض در که

 قالانت دولت به هابانک نیا ،یاتوسعه دولت ۀنسخ
 از مشخص یانمونه آن، اثر در که ابندییم
 خورد،یم رقم «یگذار هیسرما یساز یاجتماع»

 .کرد خواهم اشاره آن به ادامه در که یامسئله
 به نیر کارآف دولت مفهوم بانیپشت ۀمؤلف نیدوم

 ینظر  کردیرو  ازیموردن شدتبه و آشکار بسط
 دولت،. دارد اشاره دولت رامونیپ تریشومپ

 یۀر نظ محور دیبا و است نیکارآفر  کی یطورکلبه
 را لیذ کارکرد سه که ینهاد. باشد توسعه اقتصاد

 ینیکارآفر  صفت واجد وضوحبه کند بیترک
 تسیاستراتژ  کی کارکرد(الف شود،یم شناخته

 انیجر  بهره، ارز، یهانرخ تیر یمد) نگرکالن
 کارکرد( ب ؛(یمتیق و یمال ثبات و هیسرما
 یمالنیتأم و یزیر هیپا) راهبر ی  دیتول گذارهیسرما

( ج و( یصنعت و ینوآور  ،یآور فن یهااستیس
 کیتحر ) خالق بیتخر  تیر یمد به مربوط کارکرد
 شیافزا در عیتسر  منظوربه ندیفرآ خالق بخش

 کنش نیهمچن و ینوآور  گسترش و یور بهره
 ،واقعدر (. آن یبیتخر  ابعاد یبرا حائل کی عنوانبه

 قیمصاد در ژهیو به ،یاتوسعه یهادولت
 ،همتحداالتیا در یمل تیامن دولت و شان،ییایآس

 دولت ای نوآور دولت از یمتفاوت یهاصورت
 .هستند یتر یشومپ

 تدول مفهوم یبندصورت یبرا مؤلفه نیسوم
 یساز یاجتماع از یر یگچشم حضور نیکارآفر 

 رد نزیک توسط که طورهمان. است یگذار هیسرما
 :است شده انیب یعموم هینظر  یانیپا بخش

 نفوذ   تا بود خواهد مجبور دولت»
. کند اعمال مصرف به لیم بر را یاگرانهتیهدا

 یسمتق ،یاتیمال ۀبرنام قیطر  از نفوذ نیا از یبخش
 گرید از دیشا آن از یاپاره و بهره نرخ میتنظ ۀلیوسبه

 هک رسدیم نظر به دیبع بعالوه،. شود اعمال هاراه
 یراب ییتنهابه بهره نرخ یرو یبانک استیس اثر
 .باشد یکاف یگذار هیسرما ۀنیبه نرخ نییتع

 یاز سیاجتماع کی که کنمیم تصور من ن،یبنابرا
 یبرا ابزار تنها ،یگذار هیسرما از جامع نسبتا  

 راهمف را کامل اشتغال به یابیدست کردن ضمانت
 تمام منع   به یلزوم امر نیا گرچه ؛آوردیم

 یهمکار  به معطوف یابزارها و توافق یهاوهیش
 یخصوص بخش ابتکارعمل با یعموم قدرت
 (.Keynes,1936, pp. 377-8)«ندارد

 یبرا نزیک یمحور  امیپ کنمیم تصور
 نیا که است نیا نیکارآفر  دولت یساز مفهوم
 ابعاد» از فراتر یابعاد به را خودش دیبا مفهوم
 تیر یمد و یآور نو ،یمال نیتأم) «یتر یشومپ
 اشتغال، درآمد، عیتوز . دهد بسط( خالق بیتخر 

 مرکز در یخصوص -یعموم مشارکت و مقررات
 که عموضو  نیا با مرتبط تیواقع اما. بودند او نگاه

 بحث مقصود یبرا را خواننده توجه دارم لیتما
 ،دهشاشاره آن به ندرتبه و کنم جلب آن به روشیپ

 یساز یاجتماع از نزیک ۀدیا انیم کینزد شباهت
 زمیالیسوس از تریشومپ بحث و یگذار هیسرما
 زا تریشومپ ۀگسترد و نامتعارف تیروا. است
( Schumpeter, 1942, cha. 16-7) زمیالیسوس

 ییهااستدالل و نیبراه از وستهیپ یر یتصو  با را ما
 مزیالیسوس کارکرد به معطوف که کندیم مواجه

 و یاقتصاد ییکارا و تضادها تیر یمد ۀنیدرزم
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 نیا در یدار هیسرما کردن منکوب در آن ییتوانا
 ینیع تحقق عنوانبه را نیچ کشور. است موارد
 یساز یاجتماع از یتر یشومپ -ینزیک میمفاه
 و دیر یبگ در نظر زمیالیسوس ای یگذار هیسرما

 میمفاه نیا با یخوب تناسب چه که دیکن مالحظه
 .کندیم برقرار

 یر انکا استفهام با را خود لیتحل تریشومپ
 ارک تواندیم زمیالیسوس ایآ: کندیم آغاز یمعروف
 که البته:»است نیا او پاسخ کند؟

 زا تریشومپ فیتعر  اما(. p. 167, 1942)«تواندیم
 ای دیلتو  ابزار کردنیدولت بر متمرکز زمیالیسوس

 ورمح بلکه ست،ین یخصوص تیمالک وقمعقلع
 ضرورتا   که است، هاآن یساز یاجتماع او توجه

 یهاحوزه انیم تعامل یهاوهیش و مرزها یبازطراح
 ریتعب به. شودیم شامل را یخصوص و یعموم

 :یو خود
 را ینهاد ییالگو  ال،یسوس ۀجامع ۀلیوسبه ما»

 دیتول ودخ و دیتول ابزار کنترل آن در که مینیگز یبرم
 ،گریدعبارتبه ای شود،یم محول یمرکز یقدرت به

 مهم، اصل کی عنوانبه آن در که ینهاد ییالگو 
 تعلق یعموم یقلمرو به جامعه یاقتصاد امور

 .p, 1942)«یخصوص یقلمرو نه و ندر یگیم

168.) 
 «کنترل» فیتعر  نیا در یمحور  مفهوم

 در مفهوم نیا. است یمرکز قدرت کی ۀلیوسبه
 تردف یدائم ۀتیکم» با متناسب کامال   ن،یچ مورد

 نبود هب شومپیتر. است «ستیکمون حزب یاسیس
 ندتوایم که یمفهوم عنوانبه ،یخصوص تیمالک

 اما .کندینم یااشاره زین باشد، داشته وجود دیبا و
 یآزاد» ستم،یس نیا ۀروزمر  عملکرد رامونیپ

یک  عنوانبه دیبا «شدهیگذار قاعدهتی  یر یمد
 :پذیرفته شود هنجار
 ودوج تواندیم زین بازرس و ینظارت مرجع کی»
 یحت که محاسبات وانید ینوع باشد، داشته

 هداشت را خاص ماتیتصم کردن وتو حق تواندیم
" خاص یهالحظه مردان" یبرا دیبا. باشد

 با  یتقر  و بماند یباق عمل یآزاد از یزانیم ]رهبران[
 لحاظ هاآن یبرا است ممکن یآزاد از یزانیم هر

. هاهکارخان ای عیصنا رانیمد یبرخ یبرا مثال   شود،
 هک گرفت خواهم درنظر را پررنگ فرض نیا فعال  

 و دهش افتی یتجرب طوربه یآزاد از یمعقول زانیم
 از نه ییکارا که گونهآن ،شودیم اعطا در عمل نیز

 از نه و ردستانیز  ۀختیگسلجام یطلبجاه
 زیم یرو پاسخیب سؤاالت و هاگزارش شدنانباشته

 .Schumpeter, 1942, p) «ندینب بیآس ریوز 

168.) 
 مالحظات با تواندیم ینوآور  ندیفرآ سوم،

 بیتخر  ندیفرآ در. باشد هماهنگ یزمان و یمکان
 شودیم اجرا هماهنگ یاوهیش به «خلق» خالق،

 صورت خروج یهااستیس ۀلیوسبه «بیتخر » و
 :ردیپذیم

 ژهیو به شرفت،یپ ندیفرآ یزیر برنامه]...[»
 منظم یزمان عیتوز  و مندنظام یهماهنگ

 لرقابیغ طوربه هانهیزم تمام در دیجد یهاتیفعال
 و رونق یهاکلیس از یر یجلوگ در یاسهیمقا

 ای شدهیدستکار  رییتغ هر با نسبت در یرکود
 مؤثرتر اعتبار ۀعرض در ای بهره نرخ در یخودکار 

 مستهلکات کردن ازدورخارج ندیفرآ و]...[است
 ،یرقابت یدار هیسرما در ژهیو به ،یدار هیسرما در که
 یتاحد که است یخسارات و وقفه جادیا یمعنا به
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 هب جامع یابرنامه در تواندیم است، کارکرد فاقد
 ذهن به مستهلکات کردن ازدورخارج واقعا   آنچه

 امکان و ابدی لیتقل کندیم منتقل یعاد یفرد
تیفعال رمنسوخیغ یهامکمل شیشاپیپ انتقال

 به را( هاکارخانه ای قطعات از) شدهمنسوخ یها
 (.p. 200، همان) «کند فراهم گرید یکارکردها

 و کیتکنولوژ  راتییتغ انیم ۀرابط چهارم،
 ،هماهنگ یهااستیس ۀلیوسبه تواندیم اشتغال

 یزیر برنامه ندیفرآ اگر» کهیطور به شود، یمنطق
 به ار  افراد توانیم باشد، آن یهاتیقابل با مطابق

 در است ممکن که کرد، تیبازهدا یمشاغل ریسا
(. p. 196 همان،) «بکشد را هاآن انتظار مورد هر
،ینها  شدتبه توانیم را رییتغ برابر در مقاومت تا 

 به هایور نوآ شرفتیپ آن تبعبه تا ساخت فیتضع
 .دهد رخ ترعیسر  و تریعقالن یروش

 که زندیم یخوب مثال( 2191)گرگور مک
 :کندیم خالصه را ریتصو  نیا تمام

 اصالحات لیاوا در که ییهایخارج اکثر
 اودهمر  نیچ بزرگ یدولت یهایکمپان با یاقتصاد

 یاپنژ رانیمد را تجربه کردند که یاحساس داشتند،
 در هک یشیتسوبیم کریپغول و یاخوشه شرکت

 وانباش یبرا برق روگاهین ساخت یبرا مذاکره حال
 هایژاپن ]...[از سرگذراندند  ،بودند  لیاست

 از بهتر مذاکرات طول در ینیچ طرف کهیهنگام
تشویش و  احساس بر عالوه کرد، عمل هاآن
 ادیفر  .شدند یازاتیامت یاعطا به مجبور ،یشانیپر 

 که تبرخاس هاینیچ به خطاب یشیتسوبیم رانیمد

 ماش یمل میت نیا اما د،یبرد را مذاکرات شما بله»
 11هوانیج چن!«. دیجنگیم ما شرکت میت با که بود

 در را داستان نیا که نیچ یدولت صنعت غول ،
 حق تگف هایژاپن به کرده، بازگو خودش یوگرافیب

 ما» که نوشت طورنیا ادامه در او. است شما با
 برق ستمیس توانمند کارشناسان از یار یبس

 کنندهرهمذاک میت به وستنیپ یبرا را نیچ کیالکتر 
 کی عنوانبه یشیتسوبیم اما م،یبود کرده دعوت
 نیا درواقع. نبود کار نیا انجام به قادر منفرد شرکت

 یستیالیسوس یهمکار  تیمز  ۀدهندنشان مثال
-McGregor, 2010, pp. 1155)«بود ما ۀگسترد

61.) 
 
 یمال نیتأم در نیکارآفر دولت

 مغز گذشته مانند و همواره پول بازار»
 زا دستورات که است، یدار هیسرما نظام یفرمانده

 و شوند،یم صادر منفرد یهابخش ریسا به آن
 واقع یر یگمیتصم و موردبحث در آنجا که یزیچ
 ییهابرنامه سر بر توافق خود، ۀجوهر  در شود،یم

 ,Schumpeter)«است ترشیب ۀتوسع یبرا

1912,Ch.3.) 
 اظهارات دیمؤ  کامل طوربه نیچ ۀتوسع ریمس

 میپارادا» سلف   وضوحبه که است تریشومپ
 تیعواق نخستین اما. است ینسکیم «ت  یاستر وال

 نیا نیچ یمال بخش رصد   هنگام به اشاره، قابل
 ،یعموم تملک تحت یهابانک و دولت که است
:هستند بخش نیا گرانیباز  نیتر بزرگ

 

                                                             
11.Chen Jinhua 
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 نیچ در یمال یهاییدارا به مربوط یموجود -9 ۀشمار  ریتصو 

 
 لیاوا در نیچ یفعل یمال نظام چارچوب

 یچارچوب جادیا ندیفرآ. افتی استقرار 9111سال
 انکب قانون بیتصو  با اصالحات نیا یبرا یقانون
 هاشرکت قانون و یتجار  بانک قانون ،یمرکز

 کی آمدن فراهم به منجر  12خلق یمل ۀکنگر  توسط
 9111سال اواسط در نیچ. شد عطف ۀنقط

 یبرا را  13یاستیس یهابانک به موسوم یهابانک
 و یخارج تجارت ،یکشاورز  یهابخش

 یهابانک تا کرد جادیا یداخل یهارساختیز 
 به معطوف یفیتکل یهاوام بار ریز  از را یتجار 

یز، ن نیباوجوداالبته  ،برهاند دولت یهااستیس
 ندافتی تداوم بزرگ یاسیمق در های مذکوروام

(Keidel, 2007, p. 1 .)مقررات خصوص در 
 کامال   و ای کوچکپیکره نیچمالی  نظام ،یمال

 هس و بانک کی توسط نیچ یمال بخش. دارد ساده
 بانک: شودیم نظارت و یگذار قاعده ،ونیسیکم

 و[ یمرکز بانک همان]  14(PBOC)نیچ خلق

                                                             
12. National People's Congress (NPC) 

13. policy banks 

14. People's Bank of China (PBOC, the central bank) 

15. China Banking Regulatory Commission(CBRC) 

 و بهادار اوراق ،یبانک یگر میتنظ یهاسونیکم
 .مهیب

 بانک نظارت تحت نیچ یبانکدار  بخش
 یبانکدار  یگر میتنظ ونیسیکم و نیچ خلق

 نیا(. Cousin, 2011, p. 21) دارد قرار  15نیچ
 باهدف 2113 مارس در( CBRC) ونیسیکم
 جادیا ژهیو به و یمرکز بانک استقالل شیافزا

 یمال ینهادها بر ترریگچشم ینظارت عملکرد
 یمال ینهادها بر ناظر مقام CBRC. شد سیتأس

 ونیسیکم نیا. است یدولت یشورا یرهبر  تحت
 رییتغ و اصالحات قیطر  از ییایآس بحران از پس

 تیهدا در یدیکل یگر یباز  به هیساختار سرما در
 از یر یجلوگ در مهم یگر یباز  به یحت و یمال نظام

 ینوع در نیچ یمال نظام شدن ورغوطه
 9181 ۀده از که شد لیتبد یینو یکاز  یدار هیسرما

 یالرد. بود کرده رشد اروپا تمام و متحدهاالتیا در
(Lardy )کندیم دییتأ را موضوع نیا یروشن به: 
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 ینظارت یهاسازمان که یزمان از ،وضوحبه»
 مشتقه محصوالت خلق مجوز قاطعانه نیچ یمال

 ینهادها رانهیسختگ و کردند رد یداخل بازار در را
 یمنشأها در معرض قرارگرفن به نسبت را یمال

 کردند، محدود یمحصوالت نیچن ی  خارج
 معرض در یاندک زانیم به نیچ یمال ینهادها

 ,Lardy)«گرفتند قرار یسم   یمال یهاییدارا

2011, pp. 452-4.) 
 گروه ،2118 تابستان در کهیهنگام ،درواقع

 ۀارائ یبرا یخارج یمال متخصصان از یکوچک
 ،16شانیچ وانگ ، آمدند نیچ به یمال یهاهیتوص

 ن،یچ یمال بخش مسئول و ریوز نخست معاون
 زانیم به جز نیچ که ساخت روشن سرعتبه

 ظامن رامونیپ گروه نیا از آموختن به یاز ین ،یاندک
 شما: »بود نیا او امیپ ۀخالص. ندارد اشیمال

 راه و. را خودمان راه هم ما. دیدار  را خودتان روش
-Mc Gregor, 2010, pp. 51) «است درست ما

 مشهور سیرئ ، 17 وانی چن راستا، نیهم در(. 2
 ،داشت را یفکر  خط نیهم زین نیچ ۀتوسع بانک

 دینبا ما: »گفت 2111 یجوال  در که یزمان
 هاآن از و میاور یب نیچ به را ییکایامر  یهاروش

 یازهاین رامونیپ دیبا ما بلکه. میکن استفاده
 مانخود یبانکدار  نظام و میداکنیپ توسعه خودمان

 Yuan quoted by Walter and)  «میبساز  را

Howie, 2012, p. 27.) 
ر    یهابانک یۀسرما هب اگر. بود هاآن کار در یس 

 نگاه بحران اوج در شانمعوق مطالبات و ینیچ
یکا  JP Morgan بانک با سهیمقا در) میکن  ،(امر

 .گویا هستند خودیخودبهآمارها 

 

 
 مورگان. یپ.یج بانک با اسیق در ینیچ یهابانک یۀسرما -2 ۀشمار  ریتصو 

 

                                                             
16. Wang Qishan 

17. Chen Yuan 
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 نیچ بزرگ یهابانک معوق مطالباتحجم و نرخ  -3 ۀشمار  ریتصو 

 
 یساز یاجتماع» ازآنچه است یر یتصو  نیا

 ۀلیوسهب تواندیم( تریشومپ سبک به) «یمال نیتأم
 اقدامات با یقو یمال یهایگذار قاعده بیترک

 کند ادجیا یراهبرد یزشیانگ ۀبست و یکلیس ضد
(Keynes and Minsky.) 

ین نقش راانهنیکارآفر  اما،  یمال بخش در تر
. برعهده داشت( CDB) نیچ ۀتوسع بانک ن،یچ

 ارهبنیدرا یمختصر  ریتعب 18ثیفورس و ساندرسان
 ۀجنب از نیچ ۀتوسع بانک دهه، کی در: »دارند

 فتشر یپ یراستا درهم  توانمندساز ینهاد به یمال
 شده لیتبد نیچ یداخل رونقهم  و یجهان
 (.Introduction, 2013)«است
 ثیفورس و ساندرسان مستحکم، انیب این با

 ۀهست» کنندیم ادعا هاآن ازآنچه را شانلیتحل
. کنندیم آغاز است، «نیچ یدولت یدار هیسرما

 تحت یهابانک نظام» از است عبارت هسته نیا
 ورهاکش از یار یبس که ییهایکمپان و دولت کنترل

 آزاد بازار نظام یبرا ینیجانش عنوانبه را آن

                                                             
18. Sanderson and Forsythe 

 سیتأس 9114در که CDB(. همان) «نندیبیم
 قایر اف سمت به ایآس ازکه  یجهان یعملکرد با شد،

 یبیر تق یۀسرما با افت،ی وسعت نیالت یکایامر  و
 از کمتر معوق مطالبات نرخ و دالر ونیلیتر  9

 تیعامل درواقع ،2191 سال انیپا تا درصد1.4
 95 تا 91 در نیچ یپرتکاپو یمال تنوع در شگامیپ

 سبد CDB  ،2199 سال در. است ریاخ سال
در اختیار داشت  دالر اردیلیم 884 حدود در یوام

 راضحنیز  ایدن اقتصاد 991 یوکارهاکسب در و
 Yuan, 2012, Chairman's message) بود

for the 2011 CDB Annual Report.) 
 یمال نیتأم نظام ،CDB ۀژیو  یمال ابتکار

 در درست را نیچ اندازچشم که بود، یمحل دولت
 ابتکار، نیا فهم یبرا. کرد متحول دهه کی طول

 انقالب یاصل قواعد از یکی یواژگون دیبا من
 از نیمز عیبازتوز  یعنی: کنم بازگو را یستیکمون
 نیب. نیزم فاقد انییروستا به ثروتمند نیمالک
 شروع با زمانهم ،9119 و 9111 یهاسال
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 یبرا یاضدچرخه مخارج ،ییایآس بحران
 2112 سال تا و شد دو برابر نیچ در هارساختیز 

 .افتی شیافزا برابر سه به کینزد
 به یمحسوس پاسخ گسترده ینیشهرنش نیا

 در که یدادیرو  بود، یجهان یتقاضا سقوط
 به ازین کهیدرحال .شد تکرار 2118-1 یهاسال

 یطشر  عنوانبه دولت توسط نیزم صیباز تخص
 وجود همچنان «یاتوسعه مناطق» جادیا یبرا

 ر،یالسعیسر  یقطارها شامل یمناطق داشت،
 یهابلوک د،یخر  مراکز ،یورزش یهامجموعه

 با که یشهر  یهارساختیز  از ینوع و یآپارتمان
 نیاما ا ،شوندیم سیتأس و بنا ییباال  سرعت

 نیا. شد همراه یدیشد ینزول حرکت با موضوع
 یحصارکش جنبش معادل نیزم صیباز تخص

 راه یراب ییروستا هاونیلیم آن در که بود یاگسترده
 کردن رها به مجبور یشهر  ۀتوسع به افتنی

 رشد در جهش نیا. شدند شانیهانیزم
 یسایمق در یمال نیتأم به ازین ،یشهر  وسازساخت

 انیم نیا در یمشکل همچنان اما داشت، بزرگ
 نیچ ریوز نخست ،9114 سال در. بود موجود

 تورم خاطر به را یمحل دولت ،19نیرونج ژو یعنی
 چن ریتعب .کرد منع میمستق استقراض از ندهیفزا

 کهیدرحال: »]است گونهنیادر این باره [ وانی
 اربرخورد ینامحدود نسبتا   اعتبار از ما یمل دولت
 یعنی ،یشهر  اسکان یهاپروژه مبتکران اما است،
 اعتبار نیا از یاندک یبرخوردار  ،یمحل یهادولت
(. Sanderson and Forsythe, 2013) «دارند

 از بانک. شودیم صحنه وارد CDB که نجاستیا

                                                             
19. Zu Ronjin 

20. local-government financing vehicle 

 طورمعمولبه که یدار خزانه قرضه اوراق قیطر 
  شوند،یم یدار یخر  یتجار  یهابانک توسط

 هیولا یۀسرما نیمأت در یمشکل و شودیم یمالنیتام
 شروع یبرا یمحل یهادولت به اختصاص یبرا

 کامل یمال نیتأم یبرا اما. ندارد یشهر  یهاپروژه
 لذا. بدای اختصاص دیبا یتر شیب اعتبار ها،پروژه

 .آمد وجود به قهیوث مشکل
 ابتکار با که وانی ینیکارآفر  ۀنسخ نجا،یا

CDB وانی. کرد حل را مسئله نیا شد، همراه 
 تمیق یاگسترده طرز به یشهرساز  که دانستیم

 کنترل در زین نیزم و دهدیم شیافزا را نیزم
 یهادولت یعنی نیا است، یمحل یهادولت

 تکاراب. بودند نشسته طال ۀبالقو  معدن یرو یمحل
 زاراب از استفاده ،حلراه نیا در شدهکار گرفته به

 عنوانبه  20(LGFV)یمحل دولت یمالنیتام
 یشرکت. بود یعموم یربانکیغ یمال نهاد ینوع

 هاآن به که گرفت شکل یمحل یهادولت توسط
 کنند نهیهز  شانبودجه دیق از فراتر داد،یم اجازه

(Sanderson and Forsythe, 2013 .)از هاآن 
CDB قیطر  از اما گرفتند،یم یاضاف پول 

LGFV،قهیوث عنوانبه نیزم از کهیدرحال ها 
 ببس به آن، ارزش که یاقهیوث کردند؛یم استفاده

 نکبا یاستراتژ ۀلیوسبه که ییهایگذار هیسرما
 یهامتیق. افتییم شیافزا شدند،یم ریپذامکان
 یهادولت ترشیب درآمد یمعنا به نیزم باالتر
 و هاوام یبرا یتر شیب یفضا نیبنابرا بود؛ یمحل

 .شدیم ایمه کردننهیهز 
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 بود، کنندهخودمحقق راهبرد کی موضوع نیا
در  Soros توسط نیازاشیپ که یمال اتیعمل ینوع

 لیتما که داشت اشاره او بود، شده اختراع9189
 ریتأث ،یگذار هیسرما ۀپروژ کی ی  مال نیتأم به بانک
 یرو لذا و پروژه آن تحقق امکان یرو یمیمستق

( Kregel, 2001)متشیق یرو جهیدرنت و سودش
 یلیتحل بریمبتن حلراه نیا بعالوه،. دارد

 ات دهدیم اجازه اعتبار آن در که بود یتر یشومپ
 و رودب باال قهیوث ارزش رد،یبگ شکل یگذار هیسرما

 یبرا ینقد یانیجر  ،یگذار هیسرما ثمرنشستنبه با
پرداخت   21ووهو مدل درواقع. شود جادیا وام باز

 مدل ووهو را ثیفورس و ساندرسان. داد جواب
 کی تحول ستم،یس نیا»: کنندیم بازگو گونهنیا

 تیر یمد پرتکاپو شهرکالن کی به را خموده شهر
 نیتر بزرگ از یکی مقر امروز که یشهر کالن کرد،

 یاز سلیاتومب یعنی نیچ یخودرو یهادکنندهیتول
 نیاول از یکی به متعلق اتفاقا   که است  22یچر 

LGFVهاست». 
 یدهوام با ووهو، در مدل نیا تیموفق بعالوه،

 جمهورسیرئ موطن) یشانگها در هاLGFV به
 موطن) نیانجیت ،( Jiang Zemin یعنی نیشیپ

 سراسر در سوشو و( Wen Jiabao ریوز نخست
 شورک سراسر در ستمیس نیا. شد ریتکث کشور

 به که یزمان 2118 سال در و افتی گسترش
 بحران اثرات نیبدتر  برابر در نیچ از محافظت

 قلمست یستمیس عنوانبه کرد، کمک یجهان یمال
 یمالنیتام یبرا اکنون،. شد شناخته

 نیچ استان هر ،یرساختیز  یهایگذار هیسرما
                                                             

 .شد مشهور نام نیهم به بود شده آغاز( Wuhu) ووهو شهر در آنکه سبب به مدل نیا . 21
22 . Chery Automobile 

. دارد را ییهاشرکت نیچن از یامجموعه
(Sanderson and Forsythe, 2013, pp. 9-

12.) 
 شگفت در آشکارا دیبا خواننده مرحله، نیا در

 هک نبود یایمال رفتار همان قا  یدق نیا ایآ»:باشد
 به را متحدهاالتیا در دوم دسته یهاوام بحران
 یاهرم ی  دهوام از یناش یسرخوش کی آورد، وجود

 نخواهد سقوط هرگز امالک متیق که فرض نیا با
 نیا تا چرا ،یمشابهت نیچن وجود صورت در. کرد
 «دارد؟ وجود یمال رفتار نیا یبرا اقیاشت حد

 یمنف یمتعدد لیدال  به پرسش نیا به من جواب
 شکن البته و وجود به مربوط لیدال  نیا ۀهم است،
،. است ینیچ نیکارآفر  دولت  رانگیباز  تمام اوال 

 هاوام. داشتند یعموم تیماه ندیفرآ نیا در ریدرگ
 آمدندیم یمحل یهادولت به یعموم یهابانک از
 یسو از هم و نیچ خلق بانک سمت از هم و

،. بودند ضمانت یدارا( MOF)هیمال وزارت  دوما 
 که میمواجه یاتوسعه با ،یطیشرا نیچن تحت

 یسو از یمالنیتأم و یدولت تیحما بر است یمبتن
 یطوالن مدت یبرا تواندیم که یعموم یهابانک
 اتمطالب نرخ. شد زین گونهنیا و باشد، داشته دوام

 یهاسال نیب ینیچ ۀبرجست یهابانک یبرا معوق
 افتی کاهش مداوم طوربه 2191 تا 9111

 (.3 ۀشمار  ریتصو )
 هابانک است ممکن و،یسنار  نیبدتر  در سوم،

یان یهاوام از مملو  ممکن که ییهاوام[ شوند بارز
پرداخت هرگز است  نصورت،یدرا یحت. ]نشوند باز
 دیار بگذ» که گزاره نیا با ای اعتبار انجماد با هرگز
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 یاگزاره شد، نخواهند مواجه «بکند را کارش بازار
 و افتی یتجل  23برادرزلهمن بانک میتصم در که

 یطیشرا نیچن در. است دشوار چرایی  آن فهم   البته
 و دهندیم رییتغ را هیساختارسرما دوباره هابانک

 در کهیدرحال ماند، خواهد آنجا همچنان قهیوث
 درحال که هستند یشهر  مهاجرت موج انتظار
 تحقق هرگز ویسنار  نیا اما،. است یر یگشتاب

 یدهموا چیه نکهیا مهم اریبس ۀنکت و چهارم. افتین
 امو  بدون یندیفرآ: نبود ندیفرآ نیا در یبیتخر 

 اهرم یرو اهرم یهاهیال  از یبیترک بدون ،24یینجاین
 25هاCDO  رینظ یمشتقات ای پوشش بدون فروش)
 ان،گر مبادله منافع شیافزا یبرا که( 26هاCDS   و

 .سازدیم انباشته همیرو را هاوام
،ینها  حزب ،اینکه نکته نیتر مهم و تا 

 یاهیاول یهانهاده مانند را شیهابانک ستیکمون
 یلتدو  ینورچشم یهاشرکت یبرا که کندیم یتلق

 ,McGregor) کنندیم فراهم نامحدود یۀسرما

2012, p. 27 .)سیرئ ، 27اوچوانیژ  ژو PBOC 
 هکرد انیب روشن ینحو به را یبانکدار  نظام هدف
 همراه اصالحات ضرورت از که هنگام آن است،

 سخن قساب یبانک نظام در هیسرما ساختار رییتغ با
 یبرا یسربار  نیچ یمال نظام] ...[: »گفتیم

 هب خدمت ۀارائ کهینحوبه است، یاقتصاد رشد
 نیا یبرا را توسعه ندیفرآ از تیحما و اقتصاد

                                                             
23. Lehman Brothers 

 رجم(.)متشودیاعطا م هایی که به افرادی فاقد درآمد، شغل و دارایی. وام نینجایی اصطلحی عامیانه است برای آن دسته از وام24
 (collateralize debt obligationشده). تعهد بدهی وثیقه25
 (credit default swap. تبادل نکول اعتباری)26

27. Zhou Xiaochuan 

 ,Cousin, 2099) «کندیم رممکنیغ ستمیس

2011.) 
 
 یصنعت و یتکنولوژ استیس و نیکارآفر دولت

 از. کرد فشار اعمال و یراهبر  به اقدام دولت»
 فتشر یپ ندیفرآ و یمال نیتأم به یمختلف طرق

 یزیچ فعاالنه یراهبر  نیا البته ]...[ کرد کمک
 نیهمچن و صرف یگذار قانون ای کنترل از متفاوت
 )«بود صرف کردن دیمق از متفاوت

Schumpeter, 1939, v. 2, p. 973.) 
 یابیباز  از تریشومپ لیتحل به باال قولنقل

 اظهار نیا ،حالنیباا. دارد ارجاع آلمان ۀسالیس
 زین نیچ نیکارآفر  دولت با رابطه در تواندیم نظر

 یبرا نیچ ساله 92 یزیر برنامه. باشد صادق
 نیا. شد شروع 2199 مارس در 2195 تا 2199

با [ ییجادو  صنعت 9 تیاهم برنامه
 ییجو صرفه -9: کندیم برجسته را لیذ]محورهای

 نسل -2،ستیز طیمح از محافظت و یانرژ  در
 -4،یوتکنولوژ یب -3اطالعات، یآور فن یبعد
 یهایانرژ  -5 لوکس، و متیقگران داتیتول

 رب یمبتن یۀنقل لیوسا -9 د،یجد مواد -1 د،یجد
 عیصنا به دادن شکل برنامه نیا هدف. پاک یانرژ 

 95 به  3 از شانسهم شیافزا منظوربه مذکور
 یلیدل. است 2121 سال تا اقتصاد کل از درصد

 ماعال از شیپ ریمس رایز  ندارد، وجود تعجب یبرا



   

.pdf24ostarj/Vol.4mrsi.ir/jostar.http:// 

 

04 

 نیچ یهابانک بود، راستا نیهم در نیز برنامه نیا
 منظوربه پول قیتزر  درحال نیازاشیپ

 هک بودند یبلندمدت یهاپروژه یرو یگذار هیسرما
 .بود تیواقع به ویسنار  نیا کردن لیتبد هدفشان

 اهگیجا کسب یبرا ینیچ یهایکمپان ،درواقع
 شروع را خود راه یجهان یبازارها در نخست

 نیتر بزرگ به شدنلیتبد یبرا  28یهواو. اندکرده
 شرکت از ایدن یمخابرات زاتیتجه ۀدکنندیتول
نیار   نیا. است گرفته سبقت یسوئد  29کسو

 با یجهان یگر یباز  به شدنلیتبد درحال یکمپان
 در است قادر کهیدرحال است، ندهیفزا یقدرت

. شود اجهمو  رقبا نیبهتر  با یرقابت شدتبه یبازارها
 درحال که است  30ریها ی  کمپان بیتعق در یهواو

. است شرویپ  31دیسف یکاالها دیتول در حاضر
Hewlett- یکمپان با چالش حال در 32لنوو اکنون

Packard ۀدکنندیتول نیتر بزرگ عنوانبه 
 دیکن رجوع. )است ایدن در یشخص یوترهایکامپ

 The Economist (2012) "Huawei: The به

Company that Spooked the World", 

August 2012  .)،ۀمجل تیروا بعالوه 
 یرقبا منظر از را یدیکل یامسئله ستیاکونوم

 اهارانهی به یغرب یهادولت: »کندیم مطرح یغرب
 یصادرات اعتبارات و بهرهکم یهاوام ،

 ینورچشم یهاقهرمان یبرا که ایهسخاوتمندان

                                                             
28. Huawei 

29. Ericsson 

30. Haier 

های تهویۀ مطبوع، یخچال فریزر، اجاق و . کاالهای موسوم به سفید، شامل کاالهای سنگین مصرفی بادوام نظیر سیستم31
 ها هستند.نظایر این

32. Lenovo 

33. Bloomberg New Energy Finance 

34. Yingli 

 اکونومیست. «هستند مشکوک شود،یم صرف
 بانیپشت ۀزرادخان. است شده متوجه درست

 نیگسهم نیچ یصنعت و کیتکنولوژ  یهااستیس
 یبزرگ اشتباه آن دادنجلوه تیاهمکم و است

 .بود خواهد
 در .ستیز طیمح ۀمسئل به میانداز  یب ینگاه

 در دالر اردیلیم 59.9 در حدود نیچ ،2191 سال
 کرد، یگذار هیسرما پاک یهایانرژ  ۀحوز 

 یکشورها ۀهم نیب در یگذار هیسرما نیتر بزرگ
 ثبت از شیپ چهار سال ،2111 سال در اما،. ایدن

 رترب شرکت ده نیب در ینیچ یکمپان دو رکورد، نیا
 لسا در. بودند یدیخورش یهاسلول ۀدکنندیتول

 اول یتا 1 در BNEF33  گزارش با مطابق ،2191
 که است،  34ینگلیی یکمپان هاآن انیم در. بودند

 از یکی و بود شده سیتأس 9118 سال در
 در CDB یهاوام کنندگاناستفاده نیتر بزرگ

 کهیدرحال بود، یدیخورش یهاسلول صنعت
 هایبین سال CDB از دالر اردیلیم 9.9 حداقل
 سال در. بود وام گرفته 2192 لیاوا تا 2118
 و ورکیو ین در یدفاتر  ینگلیی ،2111

 الس آن یانتها تا و کرد یانداز راه سکویسانفرانس
 نیچ. کرد تصرف را ایفرنیکال بازار از درصد 29

 سال در. کرد خود آن از را بازار از یسهم یراحتبه
 ماژول دیتول درصد 92 حدود کشور نیا ،2199
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 داشت، دست در را ایدن کونیلیس یبلور 
 را نور که یدیخورش یهاماژول از نوع نیمشهورتر 

 Sanderson and)کندیم لیتبد یانرژ  به

Forsythe, 2013, p. 150 .)و روشن یانمونه 
 .جهش کی از کنندهرهیخ

 به یدهوام از یانفجار  2191 سال در ،درواقع
 ورد،خ رقم ریپذ دیتجد یهایانرژ  به مربوط عیصنا

 بانک نیا. بود CDB سمت از هاوام نیا اکثر که
 ریسا و پاک یهایانرژ  به دالر اردیلیم 94.9

 بانک. داد وام یانرژ  در ییجو صرفه یهاپروژه
 یبرا وروی اردیلیم 8 ییاروپا یگذار هیسرما
 داد؛ وام 2191 سال در پاک یانرژ  یهاپروژه

BNDES (لیبرز  یاتوسعه بانک )اردیلیم 3.91 
 متحدهاالتیا فدرال یمال نیتأم بانک و دالر

 ارائه التیتسه نهیزم نیا در دالر اردیلیم 2.92
 CDB ،2191 سال از ،رفتههمیرو. کردند

 خطوط به را دالر اردیلیم 49.3 حداقل ییتنهابه
 یانرژ  یهایکمپان از تیحما یبرا یاعتبار 
 داده اختصاص یباد و یدیخورش
 (.BNEF, October 2011)است

 یمپانک ژهیو به و مخابرات به میبازگرد دیبگذار 
 با تنها 9189 در که یخصوص یبنگاه. یهواو

 هزار 5 از شیب یاندک ، شد سیتأس وانی هزار 29
 سطح در یحت ابتدا در یهواو زمان، آن در دالر

. ودب یمشتر  آوردن بدست یبرا کشمکش در نیچ
 از شد، اشاره که طورهمان ،2192 سال در
 نیر تبزرگ به لیتبد تا افتاد شیپ کسونیار 
 اکنون،. شود یمخابرات زاتیتجه ۀدکنندیتول

 یدالر  اردیلیم 32 ی  تجار  یامپراتور  کی یهواو
                                                             

35. Vodafone Group 

 941 در یانیمشتر  کارمند، هزار 941 با است
 از خارج از درآمدش درصد 15 کهینحوبه کشور

 یهاشبکه از یمین از شیب در اروپا در. دیآیم نیچ
 یبیرق به و است، فعال 4G عیسر فوق یمخابرات

 در. است شده لیتبد همراه یهاتلفن در مقتدر
 ولتح یهواو متیقارزان اما مؤثر زاتیتجه قا،یافر 
 کشورها یبرا را لیموبا و مخابرات صنعت در

 :The Economist, "Huawei) ساخت ممکن

The Company that Spooked the World", 

August 2012.) 
 و یهواو پکن، در 2114 دسامبر 29 در
CDB یبرا یدالر  اردیلیم 91 یانامهموافقت 
 طخ نینخست یعنی کردند، امضا یخارج یبازارها
 یبرا CDB یاعتبار  خطوط انبوه حجم از یاعتبار 
 اجازه که توسعه درحال جهان انیم انشیمشتر 

. کند تصاحب را بازار از یمعنادار  سهم تا دادیم
 از CDB تیحما آغاز ۀنقط یهواو نیهمچن
 لیآور  در. بود شدنیجهان یبرا ینیچ یهابنگاه

 برد -برد یانامهموافقت CDB و یهواو ،2115
 موافقت و کردند امضا سکیر  عیتوز  یبرمبنا
 از پس را هاپروژه و انیمشتر  اطالعات تا کردند

 ،2115 دسامبر در. بگذارند اشتراک به وام عیتوز 
 یکمپان نیتر بزرگ زمان آن تا که ،35وودافون گروه
 ۀنندکعرضه نینخست عنوان   بود، ایدن همراه تلفن

 روهگ نیا دییموردتا که را شبکه زاتیتجه ینیچ
 ۀسلط به یهواو راه. کرد اعطا یهواو به است،

 Sanderson and) بود شده آغاز یجهان

Forsythe, p. 160 .)اتفاق چطور دهیپد نیا 
 رائها نجایا را یجامع پاسخ تا ندارم قصد من افتاد؟
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: است نیا دیمف و مختصر پاسخ اما کنم،
 نیکارآفر  دولت تا  ینها و یعموم یگذار هیسرما

 و یدهشکل در یدیکل گریباز  عنوانبه نیچ
 .ندیفرآ نیا تمام از یبانیپشت

 
 

 
 CDB وام از پس یهواو ی  خارج فروش زانیم – 4 شماره ریتصو 

 
 یریگجهینت

 اتنک از شتریب اتیجزئ یبرا یمجال نجایا در
 دارم نانیاطم اوصاف، نیا با. ستین شده مطرح

 یبرا را محکم شواهد یبرخ فوق بحث که
 -9: کندیم فراهم مقاله نیا یدیکل یهاگزاره

 دهندهوندیپ یمفهوم عنوانبه نیکارآفر  دولت دیفوا
 یتئور  از یدیکل یمفهوم عنوانبه آن به ازین و

 -تریومپش افتیره بر یمبتن یاقتصاد تحول معاصر

 افتیره نیا یمفهوم تناسب -2 ؛ینسکیم – نزیک
 یهادولت یبرا یطورکلبه و معاصر نیچ یبرا

 دعوت خواننده از ان،یپا در. ییایآس یاتوسعه
 آن اتابتکار  شتاب زین و نیچ رشد ریمس تا کنمیم
. کند یابیارز  نیکارآفر  دولت ی  لیتحل نکیع با را

 یبحث آنکه از شیب یابیارز  نیا که دارم نانیاطم
 ندهرچ شود،یم ییروشنا به منجر باشد، پرحرارت
 .هم خواهد بود پرحرارت

 


