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میدانینم ایآس شرق ۀمعجز درباره آنچه ؛«پول خلق تیهدا»  

توسعه و( اعتبار) پول: 1نوشتار  
 سین درودیانح

 
 یکی نییتب در جامع و مبسوط یتیروا آمد، خواهد نوشتار سلسله نیا در آنچه

 یهااستیس از بخش نیتریدیکل احتمالا  و یاستیس یهایطراح نیترمهم از
 ۀتهس را آن دیبا که است ستمیب قرن ۀمین از ایآس شرق یکشورها در یاتوسعه

 پول خلق تیهدا و کنترل از یمیرژ: »نهاد نام ایآس شرق ۀمعجز یاصل
. «یداقتصا شرانیپ یهابخش و هاطرح به قیتزر یبرا( یبانک دیجد اعتبارات)

 یهاهیتوص و هادگم با تعارض سبب به که مغفول، تیواقع نیا از یبردارپرده
کادم محافل در هرگز یاقتصاد متعارف انیجر  نرفته سخن آن از کشور کیآ

. اردد کشور اقتصاد موجود طیشرا یبرا یتوجهقابل یاستیس یهادللت است،
 شامل موردبحث یکشورها در یموردبررس ۀدور نکهیا در تأمل با صیتخصبه

 اب تطابق لحاظ به که بوده کشورها نیا یاتوسعه جهش یانیم و ییابتدا مراحل
 تیضعو از یریالگوگ از ترموجه و ترآموزنده اریبس کشور، یافتگیتوسعه ۀمرحل

 ۀدور به و کرده یسپر را بلوغ و رشد مراحل که است یاافتهیتوسعه یکشورها
 .انددهیرس کامل اشتغال و تیتثب

 
 
 

 و وارسلسله مطلب   سه نیا از بخش نیاول در
 اتیلک و ینظر  چارچوب حیتشر  به وسته،یپهمبه

 توسعه در( اعتبار) پول نقش باب در یمهم
 یکل یامقدمه حکم که پرداخت میخواه یاقتصاد

 ارنوشت دو در سپس. دارد یبعد ینوشتارها یبرا
 ژاپن، کشور سه تجربه مشخص طوربه یبعد
 مذکور استیس یاجرا در نیچ و ،یجنوبکره

 نیا در تأمل. شد خواهد یبررس مجزا طوربه

 لزوم اثبات یبرا ییتنهابه مطالب، سلسله
 ورهاکش نیا مشابه یسبک به نو یطرح درانداختن

 یناکارآمد و کشور اقتصاد یفعل تیوضع در
 همآن بود؛ خواهد یکاف موجود متعارف یهاهیرو 
 هب فراوان، یعطش با یحکمران نظام که یطیشرا در

 ریمس در حرکت از یعمل ییالگوها ییشناسا دنبال
 یخلدا یهاتیظرف یر یکارگبه و یمقاومت اقتصاد
 .است یاقتصاد رونق و رشد جهت

 نیمب قاتیتحق و مطالعات ۀمؤسس

 45 رۀشما جستار ،چهارم سال ؛«نیمب یجستارها»

 3/11/1315:  انتشار خیتار
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 . مقدمه1

و تحوالت نقش و اهمیت پول در توسعه 
یان  اقتصادی از سوی بدنۀ اقتصاددانان و جر

مهری کامل قرار گرفته متعارف اقتصادی مورد بی
یان  یرا جر است. این البته چندان تعجبی ندارد ز
متعارف اقتصادی پول را یک نقاب خنثی و صرفًا 

کاری مبادالت در بخش عاملی در جهت روغن
شمارد. تحوالت پولی حقیقی اقتصاد برمی

رنهایت هیچ تأثیری بر رشد و توسعۀ بخش د
زیکی های فیحقیقی اقتصاد نداشته و صرفًا بنیان

آالت، منابع طبیعی، و نظیر رشد جمعیت، ماشین
تکنولوژی است که تحوالت معطوف به توسعۀ 

 اقتصادی را توضیح خواهد داد.
طور شهودی با واقعیاتی مشهود این موضوع به

وکارها و همچنین سبدر زندگی روزمرۀ مردم و ک
یخ تحول اقتصادی جوامع  تجارب مهمی در تار

گذاران و ناسازگار است. حساسیت مردم، سرمایه
دولتمردان بر تحوالت پولی و بانکی تعارضی 
آشکار با ذائقۀ اقتصاد متعارف در حکم به خنثایی 

ویژه نگرانی از نحوۀ تخصیص وام و پول دارد. به
، مختلف اقتصادی هایتسهیالت بانکی به بخش

که پرده از اهمیت آن در عملکرد اقتصادی 
یات متعارف هیچدارد، بهبرمی روی از سوی نظر

 اقتصادی قابل تبیین نیست. در این نوشته با اتکا به
مبانی نظری و البته ارجاعی مختصر به تجربۀ 
یخی، نشان خواهیم داد پول )اعتبار( چرا برای  تار

 قتصاد حائز اهمیتبسط و توسعۀ بخش حقیقی ا
شده در این نوشتار است. درک مدعاهای تبیین

ای مبسوط، برای فهم نوشتارهای آتی مثابه مقدمهبه

یح تجربۀ هدایت اعتبارات در شرق آسیا از  در تشر
 اهمیت کلیدی برخوردار است.

. چارچوب نظری اهمیت پول در فرآیند تولید: 2

 ها«نهاد»ها و «نهاده»
ۀ تولید مستلزم وجود سه گیری و توسعشکل

نیازهاست که دربرگیرندۀ دسته عوامل و پیش
هاست. «نهاد»و « تکنولوژی»ها، «نهاده»

ها، که ظرفیت بالقوه و خام اقتصاد را تعیین نهاده
کند، عمدتًا شامل نیروی انسانی و منابع طبیعی می

و  های فنیاست. تکنولوژی اشاره دارد به قابلیت
تولید و توان کاربست آن. شناخت فنون کارای 

هاست جنس تکنولوژی تا حدی نزدیک به نهاده
یرا خروجی آن عمدتًا خود را در ماشین آالت و ز

های تولید است( تجهیزات )که خود در زمرۀ نهاده
سازد. اما دستۀ بسیار مهم سوم یعنی متجلی می

ها و مقدماتی ، شامل زمینه«ملزومات نهادی»
رد اول، جنبۀ فنی و مادی عکس دو مو است که به

نداشته و به سازماندهی روابط بین انسانی و قواعد 
ها مربوط است. نهادها، تعامل بین افراد و گروه

° عنوان پدیدارهایی از حیث وجودشناختیبه
ای نیازهافزاری پیشسوبژکتیو، را باید وجه نرم
ا هافزاری آن که نهادهتوسعه )در مقابل وجه سخت

حساب آورد. عواملی نظیر است( به و تکنولوژی
ورسوم، دولت )نظام حکمرانی(، فرهنگ و آداب

نظام حقوقی )حقوق مالکیت(، قوانین )کیفیت 
ها، چگونگی اعمال قوانین، میزان پایبندی به آن

تر نظام انگیزشی )نظام ارتباط ها( یا در بیان عامآن
ها(، قدرت سازماندهی تولید بین کردارها و پاداش

یبنگاه( و البته پول )اعتبار( ازجمله مهم) ن تر
 نهادهای اقتصادی است. 
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پیشرفت در اقتصاد در گرو پیشرفت در حوزۀ »
یک است های توسعه مقوم«. نهادی و تکنولوژ

اقتصادی، عبارت است از ایجاد نهادهایی کارا و 
مجهزشدن به تکنولوژی برتر؛ که اگر چنین شود 

با وارد کردن عوامل  آنگاه اقتصاد قادر است حتی
هایی خام تولید مانند منابع طبیعی )ولو در قیمت

های الزم برای تداوم پیشرفت باال( از خارج، نهاده
خود را فراهم سازد. در مقابل، در صورت ضعف 
یک، وفور منابع طبیعی  در حوزۀ نهادی و تکنولوژ
و نیروی انسانی دستاوردی از جنس توسعه برای 

خواهد داشت. نقش عوامل یک کشور در بر ن
تر و برجسته است و نهادی در این بین نقشی مهم

توان پیشرفت تکنولوژی را نیز متوقف بر اصالح می
و بهبود در حوزۀ نهادی دانست. در حقیقت امکان 

های وافر  بیکار و حتی گیری از منابع و نهادهبهره
یک مؤخر بر ارتقاء حوزۀ نهادی  پیشرفت تکنولوژ

ا هتأمل کنیم درخواهیم یافت که نهاده است. اگر
تنها در سطوح باالی پیشرفت اقتصادی )نزدیک 
شدن به مرز اشتغال کامل منابع( ایجاد محدودیت 

کنند؛ یعنی زمانی که شدت پیشرفت و تراکم می
ها، اقتصاد را با کمبود استفاده از منابع و نهاده

کند. اما در مقابل، نهادۀ تولیدی روبرو می
ویژه های نهادی در تمام سطوح بهودیتمحد

عنوان عامل اصلی محدودکننده مراحل ابتدایی به
 کنند. نمایی میرخ

. اهمیت پول )اعتبار( در محیط اقتصادی؛ چرا 3

خلق پول جدید برای توسعۀ بخش حقیقی مهم 

 است؟

در این بخش در قالب محورهایی به توضیح 
یم که چرا رشد حجماین مطلب می پول برای  پرداز

بسط تولیدات الزم و بایسته بوده و بدون آن اقتصاد 
 شدگی خواهد شد.دچار رکود و قفل

 مثابه نهاد تولید. پول به3-1

نقش و جایگاه پول یا اعتبارات بانکی در تولید 
الذکر از رشد را صرفًا در چارچوب فهم نهادی فوق

توان درک کرد. موضوع با و توسعۀ اقتصادی می
 شود که یک بنگاهه این نکتۀ ساده آغاز میتوجه ب

برای آغاز به فعالیت تولیدی یا بسط آن، باید ابتدا 
های بیکار تولید را به نحوی اکتساب کند. با نهاده

و  گذاریعنایت به این حقیقت که فرآیند سرمایه
بر است، به این معنی که بین آغاز تولید تولید زمان

ش  نهایی فاصلۀ و اکتساب درآمد ناشی از فرو 
های تولید زمانی وجود دارد، برای اکتساب نهاده

جهت سازماندهی آن در چارچوب بنگاه و انجام 
نوان عبه« پول»تولید تا فروش محصول، نیاز به 

 سرمایۀ نقدی  اولیه وجود دارد. 
رد. تر تبیین کتوان به نحوی دقیقموضوع را می

رض که این ف بنگاه در مسیر آغاز یا بسط تولید و با
های بیکار تولید در اقتصاد وجود دارد، با دو نهاده

که پرداخت به انتخاب روبروست: نخست آن
عوامل تولید را به پایان فرآیند تولید موکول کرده و 

های تولید وعدۀ پرداخت در آینده از محل به نهاده
درآمد حاصل از فروش را بدهد. در چنین شرایطی 

ها در سازی نهادهاهنگقابلیت اکتساب و هم
فرآیند تولید بسیار تضعیف و پر اصطکاک خواهد 

یرا احتمااًل بسیاری از نهاده های تولید در شد ز
چنین چارچوبی حاضر به مشارکت در تولید 
ین  رهبر،  نیستند. انتخاب دوم آن است که کارآفر
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پرداخت به عوامل تولید را موکول به فروش نهایی 
از تولید یا کسب درآمد فروش پیش »نکرده، بلکه 

ها ها را با جبران خدمات آنمشارکت آن« محصول
کارکرد خلق پول و اعتبارات بانکی در »جلب کند. 

عملیات تولید، واقعیت بخشیدن به همین راه دوم 
یق«. است شده به تولید، در حقیقت پول تزر

ین، یکعنوان اعتبار اولیۀ خلقبه  شده برای کارآفر
دی کلیدی برای جلب همکاری و مقدمۀ نها

 مشارکت عوامل بیکار در فرآیند تولید است. 
ین می  تواند ازممکن است گفته شود کارآفر

محل سرمایۀ شخصی اقدام به تأمین پول الزم برای 
پرداخت به عوامل تولید کند. این مطلب فاقد 
یرا اتکا به سرمایه نقدی  اولیۀ  وجاهت است ز

ین )یا در معنای تر اتکا به تأمین مالی عام کارآفر
ها در گذاریداخلی( به سبب حجم باالی سرمایه

معنی بوده و فقط در اقتصادهای امروزی بی
وکارهای بسیار کوچک و محدود )عمدتًا کسب

پذیرش است. مربوط به دورۀ پیشامدرن( قابل
ین امروزی نیازمند آن است که سرمایۀ  کارآفر

فعالیت خود را از  نقدی اولیه برای آغاز یا بسط
محل تأمین مالی بیرونی اکتساب کند. اتکا به 

ین حالت می به  تواندمنابع داخلی صرفًا و در بهتر
بازتولید فرآیند موجود بینجامد نه بسط و توسعۀ 
آن؛ ضمن اینکه استفاده از منابع داخلی مربوط به 
دورۀ بلوغ و انباشت تولیدات است که در اثر 

کردن ته، بنگاه امکان خرجسودهای عظیم انباش
وسیع از محل منابع داخلی را در اختیار داشته 

 باشد.
کوتاه آنکه ایجاد یا بسط تولید نیازمند جلب 
مشارکت عوامل تولید است و این جلب مشارکت، 

مستلزم وجود منابع مالی اولیه مقدم بر آغاز و 
انجام تولید است. چرخۀ اقتصادی با پول آغاز 

با اکتساب پول )پس از فروش  شده و درنهایت
پذیرد. این پول یا اعتبار اولیه محصول( پایان می

ین ضرورتیکی از مهم  های تولیدها و بایستهتر
برای  ایعنوان واسطهاست که باید بین آن و پول به

مبادله کاالهای تولیدشده تفاوت قائل شد. برخی 
بلیط »اند از این دو با عنوان نظران مایلصاحب

یافت»( در برابر claim ticket« )لبط  «کوپن در
(recipe voucher( یاد کنند )Bellofiore, 

(. اولی اشاره دارد به پولی که برای نخستین 1985
ین قرار گرفته و او با  بار خلق شده، در اختیار کارآفر
پرداخت آن به عوامل تولید فرآیند خلق محصول را 
پیش برده است؛ ولی دومی مربوط است به پول در 

یان. آنچه در ادبیات اقتصاد کالن به عنوان جر
ح شده ناظر به زا بودن آن مطرخنثایی پول و تورم

پول دوم و غافل از اهمیت و نقش پول در معنای 
پولی  recipe voucherاول است. پول دوم یا 

کنندگان قرار است که از ابتدا در دست مصرف
ید کاال و خدمت گرفته و توسط آن ها صرف خر

شود که به لحاظ نهادی دارای هیچ قدرتی در می
یک حبسط ظرفیت تولیدی اقتصاد نیست )مگر ت ر

تولیداتی که تنها منتظر تقاضای جدیدند( و صرفًا 
آنکه پول در گردش چرخۀ موجود نقش دارد، حال

( ظرفیتی است که claim ticketدر معنای اول )
ین قرار داده شده تا با استفاده از  در اختیار کارآفر
آن، عوامل بیکار تولید را اکتساب کرده و به بسط 

ین مقومکی از مهمرو یتولید بپردازد. ازاین ها و تر
نیازهای نهادی الزم برای تولید، طراحی پیش
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ینان بتوانند  سازوکاری است که در خالل آن کارآفر
 ها دست پیدا کنند. claim ticketبه این 

یجی توسعۀ  اگر این تبیین را در فرآیند تدر
اقتصادی کاربرد دهیم، درخواهیم یافت توسعۀ 

یق پول جدید تولید در هر مقطع زمانی نی ازمند تزر
ها مایل است. در سطح کالن، چنانچه همۀ بنگاه

ای جدیدی هبه بسط و توسعۀ تولید باشند )یا بنگاه
وارد چرخۀ تولید و خلق ارزش شوند( با علم به 

مثابه های تولید نیازمند پول بهاینکه اکتساب نهاده
ی ها تقاضای بیشتر سرمایه اولیه بوده و همه بنگاه

منظور اکتساب عوامل بیکار تولید اعتبار بهبرای 
دارند، چنین هدفی محقق نخواهد شد مگر با 

توجه و افزایش در میزان پول در دسترس. نکتۀ قابل
ول فقط نیاز به عرضۀ پبسیار حساس این است که نه

بیشتر وجود دارد، بلکه اکیدًا الزم است سازوکاری 
 بهتمهید شود که این پول به شکل حداکثری 

های مولدی که درصدد اکتساب ها و بنگاهبخش
افزودۀ جدید عوامل تولید بیکار برای خلق ارزش

ین معنا، دهستند، تخصیص یابد. به کوتاه ر تر
فرآیند رشد و بسط اقتصاد، عالوه بر پول جدید نیاز 

های مولدی وجود به هدایت پول جدید به بخش
های دهکارگیری نهادارد که پول جدید را صرف به

 بیکار تولید خواهند کرد.
های نهادی بخش مهمی از کمبودها و کاستی

 جمله ایران، بهتوسعه منتولید در کشورهای درحال
فهم گردد. به تعبیر ساده و همههمین موضوع بازمی

مشکل »ای، هاجون چانگ، اقتصاددان شهیر کره
انداز و آرزو و روحیه کشورهای فقیرتر نبود چشم

ی  ها پول الزم برای تحققنی نیست بلکه آنکارآفر
ها اندازها و آرزوهای خود را ندارند؛ بانکچشم

 ,Changها نیستند )دهی به آنحاضر به وام
2010.) 

توان از پول پیشین برای تأمین مالی رشد آیا نمی

 اقتصاد بهره برد؟

داللت توضیحات پیشین آن است که اساسًا 
م تولید اقتصاد در شرایط عادی و تعادلی، حج

یافته به بدون بسط پیشینی در حجم پول  تخصیص
ینان رشد نخواهد کرد. رشد تولید مماس با  کارآفر
رشد حجم پول محقق خواهد شد. ممکن است 

توان از حجم این سؤال مطرح شود که چرا نمی
ادن دموجود پول برای تحقق این منظور )دسترسی

ینان به پول بیشتر( به دیل  خلق راهی ب مثابهکارآفر
پول جدید، استفاده کرد؟ چرا حتمًا نیاز به پول 
جدید وجود دارد؟ در خصوص مدعای فوق و 

یر چرایی  غیرقابل پذیرش بودن آن باید به نکات ز
 توجه کرد:

زای پول، عرضۀ الف( با توجه به ماهیت درون
هر پول در اقتصاد مؤخر بر تقاضای آن است. پول 

تر کسی آن را تقاضا کرده کند چون پیشرشد می
دادن پول موجود به (. سوقWray, 1990است )

شدن بخش منزلۀ محروممصارف جدید، به
اقتصادی دیگر از دسترسی به پولی است که او 

تر به آن دسترسی داشته است. این موضوع پیش
دهد که هدایت سادگی خود را در این نشان میبه

ین مثالً پول موجود برای تخصیص آن به کار   در آفر
شدن صاحبان سپرده منزلۀ محرومبازار مالی، به

کرد پول است؛ گذشته از آنکه قبلی از توان خرج
IOU ین در اختیار یا سند بدهی ای که کارآفر
تر از دهد در معنای وسیعدهنده قرار میقرض
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نقدینگی، خود نوعی پول جدید )با نقدشوندگی 
 آید.حساب میکمتر( به

پذیرش توضیح فوق، حتی اگر  ب( بدون
عرضۀ پول در یک مقطع زمانی بدون واکنش به 
رشد مصارف انجام شده باشد )عرضۀ مازاد پول( 
در یک شرایط تعادلی، پول مازاد منجر به افزایش 

ها شده و قیمت باالتر محصوالت، سطح قیمت
خود به معنای مصارفی جدید برای پول پیشین 

ل قبلی متناسب با است. به این معنا، سطح پو 
سطح تولید اسمی قبلی است، یعنی پول قبلی یا به 
مصرف تولید در دورۀ قبل رسیده )که در دوره جدید 

ها را نیز باید صرف تداوم تولید قبلی شود( یا قیمت
افزایش داده است. در هر دو حالت، مصارفی برای 

ای برای آن کنده شده پول تراشیده شده، چاله
 است.

 ای عدمض اینکه مبدأ تحلیل را دورهج( با فر 
نظر از عدم وجاهت تعادلی قرار دهیم )صرف

نظری انتخاب حالت عدم تعادلی برای  تحلیل( 
که در آن پول  بیشتر در دورۀ قبل نه صرف تولید شده 

توان نتیجه گرفت ها را افزایش داده، میو نه قیمت
توان برای تولید که از پول مازاد  دورۀ قبل می

محصول بیشتر در دورۀ جاری بهره برد؛ لیکن باید 
زودی مرتفع شده و توجه کرد که این عدم تعادل به

با تراشیده شدن مصارفی برای پول  مازاد قبلی، 
زودی بازهم نیاز به عرضۀ پول جدید به وجود به

خواهد آمد. چنین پیشنهادی برای یک اقتصاد رو 
 معناست.به رشد در مسیر بلندمدت بی

 . ممانعت از تورم منفی3-2

توضیحات پیش روشن ساخت که چگونه 
 «اقتصاد تولید پولی»وجه پولی تولید یا به تعبیر کینز 

(Monetary Production Economy)- 
عنوانی که کینز برای اقتصادهای مدرن به کار 

کند در مسیر رشد بلندمدت، ایجاب می -بردمی
قیقی ح حجم پول متناسب با بسط و توسعۀ بخش

اقتصاد رشد یابد. چنانچه از این دستاورد مهم 
پوشیده و موقتًا به پیروی از سنت نظری چشم

پولی یا تحلیل حقیقی )یا به تعبیر کین ز تحلیلی غیر
Barter Economy فرض کنیم اقتصاد قادر )

است بدون رشد بخش پولی به رشد حقیقی نائل 
ی از اآید، آنگاه اقتصاد فرضی مذکور وارد دوره

خواهد شد. تأمل در  Deflationتورم منفی یا 
تبعات تورم منفی حکایت از آن دارد که این 

تحمل نبوده و وضعیت، برای اقتصاد قابل
که نحویخسارات مهمی به بار خواهد آورد به

دستاورد فرضی  تولید بیشتر را از بین خواهد برد. به 
 این علل که:

دم ها و عالف( به سبب وجود اصطکاک
ها در اقتصاد، تورم منفی دارای شاخص بندی

تأثیراتی در جهت کاهش تولید خواهد بود. مراد از 
 ها عبارت است از: اصطکاک

وجود قراردادهای اسمی و شاخص بندی  -
یان یکی از طرفین  نشده که با بروز تورم منفی به ز
یان گروه مولد( منجر خواهد  قرارداد )مشخصًا به ز

ین مشد. مهم ورد، تولیدکنندگانی هستند که در تر
شده، پایان دوره به ازای هر واحد محصول فروخته

پول کمتری به دست خواهند آورد. این پول کمتر 
به ازای هر واحد تولید گرچه ارزشی باالتر از قبل 

لی های قبدارد، لیکن تولیدکننده برحسب قیمت
وارد قرارداد با عوامل تولیدشده که در پایان دوره 
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. همچنین 1ها تسویه کندباید در ارقام اسمی با آن
است سیستم بانکی که در شرایط تورم منفی باید از 

گذاران خود بکاهد، در موجودی سپرده
 غیراینصورت ورشکست خواهد شد.

وجود توهم پولی در نیروی کار در شرایط  -
تورم منفی، به کاهش عرضۀ نیروی کار و شوک 

 خواهد انجامید.منفی به بخش تولید 
ب( در شرایط تورم منفی هرقدر مخارج دیرتر 

ه کننده بانجام گیرد، کاالی بیشتری برای خرج
دست خواهد آمد. ازآنجاکه در شرایط تورم منفی 
تعویق مخارج رفتاری عقالیی است، اقتصاد به 

زنی سبب کاهش سطح مخارج با رکود و پس
 ای کهمسئلهمواجه شده و رکود  تولیدات، صورت

در حال پاسخگویی به آن هستیم )تداوم رشد 
اقتصاد در شرایط تورم منفی( را واژگون خواهد 
کرد. به این معناست که در اقتصاد نوعًا از درصدی 

علت که عامالن اینشود بهتورم مثبت دفاع می
گذاری، تأخیر در فعال در طرف مصرف و سرمایه

بر  مخارج را سودمند نپندارند. البته تورم

                                                             

طبیعی  طوربهواحد است که  01واحد پول و یک تولیدکننده با تولید  011فرض کنید اقتصاد دارای  مثالعنوانبه . 1
 21واحد پول کرده و لذا  01خواهد بود. تولیدکننده برای تولید اقدام به خرج کردن  2قیمت هر واحد محصول او 

 011عوامل تولید موفق به افزایش دو برابری تولید خود به  یدو برابربرد. حال این تولیدکننده با اکتساب واحد سود می
 یدو برابرخواهد بود. او در خالل تولید برای اکتساب  0ان دوره قاعدتاا شود. قیمت هر واحد محصول در پایواحد می

کنیم به چنین پولی در دسترس نیست فرض می ازآنجاکهواحد( دارد که  061) یدو برابرعوامل تولید نیاز به هزینه 
مان ه بازهمتولید، او  کند. پس ازهای تولید چک داده و تسویۀ آن را موکول به پایان تولید و فروش محصول مینهاده
واحد پول به دارندگان چک )عوامل تولید( بدهکار است. اگر  061آورد لیکن اکنون می به دستواحد پول را  011

بلغ م یجابهرا مجاب کند که به سبب افزایش قدرت خرید پول،  هاآنبندی نشده باشد و او نتواند قراردادها شاخص
 نظر کنند، در پایان دوره ورشکست خواهد شد.کرده و از نیم دیگر صرفاسمی چک، نیمی از آن را دریافت 

قراردادهای اسمی نیز تأثیر خواهد گذارد لیکن این 
 بار به سود بخش مولد.

حال پرسش اینجاست که اگر تورم منفی 
اقتصاد را وارد مواجهه با چنین مخاطرات و 

یسک سازد، چرا نباید رشد پول متناسب هایی میر
هزینه و عنوان راهکاری کمبا رشد تولیدات را به

 سرراست برگزید؟

پذیرسازی بازپرداخت بهره و امکان. 3-3

 افزایش کسب سود در سطح کالن

در صورت عدم رشد حجم پول، اساسًا 
گیرندگان( و پرداخت بهره )توسط بانک و وام
کن ها غیرممکسب سطح سود باالتر توسط بنگاه

پرداخت بهره بر اساس قرارداد و  یرا باز خواهد بود ز
ایش پرداخت شده و افز « اسمی»برحسب ارقام 

کسب سود نیز نیازمند اکتساب رقمی بیش از میزان 
تر توضیح داده شد که پیشین است. پیش

قراردادهای بانکی بر حساب ارقام اسمی تعیین و 
یح می اتوانی منزلۀ نشود که بروز تورم منفی، بهتصر

 ها و به همینگیرندگان از پرداخت مازاد به بانکوام
زاد به نحو ناتوانی بانک از پرداخت ما
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هاست. در شرایط عادی اقتصاد که قراردادها سپرده
، عدم رشد 2بندی شده استاسمی و غیرشاخص

یختن تمامی قراردادهای اسمی  پول به معنای فرور
 ویژه سیستم بانکی است. به

ها برای افزایش به همین نحو، تالش بنگاه
گذاری و سودآوری به شکل گسترش سرمایه

کار، یا حتی کسب سود یتوسعۀ تجهیزات و نیرو
اسمی بیشتر در شرایط تورمی، تنها زمانی در عمل 

ه تر حجم بیشتری از پول بیابد که پیشتحقق می
یق شده باشد. در صورت اجتناب از  اقتصاد تزر
رشد نقدینگی به میزان متناسب با این اقتضاء، رکود 

گیر اقتصاد خواهد شد و و ورشکستگی دامن
ها به وکار برخی کسب کسب سود بیشتر توسط

یان دیگران حاصل می  طور کوتاه،شود. بهقیمت ز
ها صورت سرجمع برای همه بنگاهافزایش سود به

 بدون افزایش پول موجود، غیرممکن است. 

 . متفکران پیشگام در فهم اهمیت نهادی پول4

 . شومپتر، کارآفرینی و پول4-1

بخش مهمی از توجه و فهم خود از اهمیت 
را مدیون نگاه شومپتر هستیم. اگرچه شومپتر  اعتبار

ه بر شود کعنوان اقتصاددانی شناخته میمعمواًل به
ینی و نوآوری در فرآیند توسعۀ  نقش کارآفر
کید کرده است، اما او توجهی ویژه به  اقتصادی تأ
مقولۀ پول و اعتبار به خرج داده است. دلیل جایگاه 

ین فعل کارآفبلند اعتبار در تحلیل او آن است که  ر
توان جدا از دسترسی به اعتبار و نوآوری وی را نمی

ین شومپتر ضرورتًا دارای سرمایه  کرد. کارآفر

                                                             

توجه شود به اینکه فلسفۀ قرارداد، کنترل ریسک به سبب تصریح قیمت اسمی است؛ یعنی قرارداد به این سبب .  2
 .کندگردد که رقمی اسمی را ضمانت میمنعقد می

. نیست« های جدید ترکیب»موردنیاز برای ایجاد 
یق خلق اعتبار  او سرمایه موردنیاز خود را از طر

های اعتباری آورد. مکانیزمجدید به دست می
ین اهمیت را   یابند که استفاده ازمیزمانی بیشتر

اعتبار با ایجاد ترکیبات جدید به سمت تولید 
 ,Croitoruیابد )سوق می« کاالهای جدید»

اگرچه ثروت انباشته یک امتیاز است، اما (. »2012
ین شود که بدهکار باشدکسی می « تواند کارآفر

(Schumpeter  درIngham, 2004:108 .)
لی پیش منابع ما شومپتر با علم به لزوم دسترسی به

ینان به اعتبار بانکی  از آغاز تولید، بر اتکای کارآفر
کید کرده و عماًل پول به جای ثروت شخصی تأ

ینی معرفی می د کن)اعتبار( را شرط الزم کارآفر
(Lau & Smithin, 2002 در تحلیل وی .)

ه یک مثابجایگاه پول از نقابی خنثی که صرفًا به
کنندگی مبادلۀ تسهیل»کاتالیزور، کارکرد 

رد و گیرا داشته فاصله می« محصوالت تولیدشده
نیاز ضروری شروع فرآیندهای تولیدی عنوان پیشبه

شود. انگیزانندۀ شومپتر از این تحلیل معرفی می
کید اقتصاد متعارف بر خنثایی پول  این بود که او تأ

اهمیتی آن برای بخش حقیقی را با شواهد و بی
د )اعتبار( بانکی در بسط تولیتجربی از نقش پول 

دید. لذا با این تحلیل در دنیای جدید متباین می
عکس تلقی رایج از نقش تالش کرد نشان دهد به
یان های پولی برای متغیرهای پول در اقتصاد، جر

ها شومپتر را حقیقی اهمیت دارند. این دیدگاه
یف خود از سرمایه داری، خلق واداشت تا در تعار



   

.pdf54ostarj/Vol.4mrsi.ir/jostar.http:// 

 

9 

هیچ  را فصل ممیز این سیستم بداند.  اعتبار از
داری شکلی از اقتصاد مبتنی بر سرمایه»زعم او به

ها مالکیت خصوصی است که در آن نوآوری
د که پذیر شده انجام میوسیلۀ پول قرض گرفتهبه

توانیم داللت بر خلق اعتبار دارد. ما می
یخی ارجاع دهیم که خلق سرمایه داری را به تار

 (.Croitoru, 2012« )ار شداعتبار پدید

 . سایر متفکران4-2

به دنبال شومپتر دیگر متفکران که عمدتًا متأثر 
اند نیز اهمیت اعتبارات بانکی و از او و کینز بوده

جایگاه تأمین مالی اولیۀ بیرونی از ناحیۀ سیستم 
بانکی را در رشد و توسعۀ اقتصادی درک و تبیین 

رها و مبادالت وکازعم اینگهام کسبکردند. به
های اقتصادی تر در نظامای پایینبازاری با درجه

پیشین هم وجود داشت، اما بسط آن به شکل 
وسیلۀ یک نظام بانکی با کارکرد خلق پول کنونی، به

ممکن شد. او این ایده، یعنی درنظرگرفتن ظهور 
عنوان نیروی اصلی مؤثر در پیدایش پول اعتباری به

یخی آلمان اقتصادهای مدرن، را  در آثار مکتب تار
س  دارای سابقه می داند و مکتب فرانسوی آنال 

(Ingham, 2004به عقیدۀ این جامعه .) شناس
یج، تأمین مالی تولید با سرمایه پولی  اقتصادی کمبر

یق پول بانکی تازه خلق طور شده بهاز طر
عنوان یک نظام داری را بهفردی سرمایهمنحصربه

 .Werner et alکند اقتصادی مجزا می
(.کینز نیز در زمرۀ معتقدان به تلقی وجه (2012
 داری ]اقتصادهایلی سرمایهعنوان وجه اصپولی به

یۀ عمومی»امروزی[ است آنجا که وی در  « نظر
برای اقتصادهای بازاری کنونی )در مقابل اقتصاد 

تفاده اس« اقتصاد تولید پولی »پایاپای(، از عنوان 

یهمی پردازان مکتب گردش پولی کند. نظر
(Monetary Circuitنیز به ) طوری ویژه به تبیین

وکارها دش کار کسباهمیت پول در گر 
 اند.پرداخته

 . شواهد تاریخی در آثار محققان4-3

ای از مورخان پولی شرحی متفاوت از دسته
ر ویژه دشرح مرسوم در خصوص تحوالت پولی به

هایی در اند که راهنماییقرن نوزدهم ارائه کرده
عکس شرح جهت تأیید مطالب فوق دارد. به
یخی رایج که خلق پول توسط سی کی را ستم بانتار

یانی خنثی یا عاملی در جهت تشدید  جر
های مالی و های تجاری و بروز بحرانسیکل

کند، چکیدۀ دیدگاه این دسته اقتصادی معرفی می
ها نقشی مهم در از مورخان آن است که بانک

تحوالت اقتصادی و صنعتی غرب ایفا کردند. 
ین ) ( که به مطالعۀ رابطۀ بین بانکداری 1191گر

یکا در نیمۀ اول و ع ملکرد اقتصادی در جنوب آمر
بندی رسید که قرن نوزدهم پرداخت، به این جمع

تصور بدبینانۀ عمومًا رایج دربارۀ نتایج بانکداری 
یسکی و بی بودن، تنزل دائمی ارزش ثباتمانند ر

های مالی ها و بحرانپول، ترقی سوداگرانۀ قیمت
ها در باعث عدم توجه به سهم واقعی مهم بانک

( 1191توسعۀ اقتصادی شده است. گرشنکرون )
یخی خود، بانک ها را دارای نقش در تحلیل مهم تار

اصلی در توسعۀ اقتصادی آلمان در قرن نوزدهم 
را  شدنمعرفی کرد. آلمان در حالی فرآیند صنعتی

تر به دلیل آغاز این فرآیند در آغاز کرد که پیش
ها، نیاز ژی و بازار تر شده تکنولوانگلستان و پیچیده

به سرمایۀ اولیه افزایش یافته بود. در این فضا 
بانکداری تبدیل به منشأ اصلی تأمین سرمایه شد. 



   

.pdf54ostarj/Vol.4mrsi.ir/jostar.http:// 

 

01 

گذاری که مستقیمًا اقدام به های سرمایهبانک
 کردند، عمالً های صنعتی میدهی به فعالیتشکل

ینان را در اقتصاد ایفا کردند. نقش مهم ین کارآفر تر
آوری در حوزۀ بانکداری را در وی اهمیت نو 

تأثیرگذاری بر پیشرفت صنعتی بااهمیت نوآورانۀ 
 ,Gerschenkronکند )موتور بخار مقایسه می

(. نتایج مطالعۀ Cameron, 1972در  1968
دهد کامرون در مورد انگلستان هم نشان می

ها توسط صنعتگران و باهدف بسیاری از بانک
اری های تجانکتأمین مالی صنایع تشکیل شد. ب

ای نقش مهمی را در انقالب صنعتی ایفا منطقه
یق این بانک ها همچنین کردند. تأمین مالی از طر

ساختن سرمایۀ در گردش موردنیاز، امکان با فراهم
انباشت سود و توسعۀ فعالیت توسط صنایع را 

ها در دو دهۀ آخر قرن فراهم کرد. گسترش بانک
لستان بدون ارجاع به در انگ 11و ربع اول قرن  11

ها که ناشی از رشد تقاضا برای خدمات مالی آن
صنعتی و تجاری بود، قابل توضیح نیست 

(Cameron, 1972  گلداسمیت با بررسی و .)
یابی روند توسعه و تکامل صنعتی شدن غرب،  ارز

گیری همزمانی شکل»دارد طور کوتاه بیان میبه
نبوده  فاقینظام نوین بانکی با انقالب صنعتی ات

 (.Goldsmith, 1987« )است

 . لزوم هدایت اعتبارات 5

های نظری و شواهد جا به بیان بنیانتا بدین
ی تجربی پیرامون پتانسیل تأثیر مثبت رشد بخش پول

بر رشد و توسعۀ اقتصادی سخن راندیم. 
نظر از توجیهات اقتصادکالنی  باوجوداین، صرف

ل جدید در لزوم خلق پول، تأثیر مثبت خلق پو 

های نظری و شواهد اقتصاد بر اساس همان بنیان
یخی، مربوط به زمانی است که پول جدید  تار

های بیکار مصروف کاراندازی منابع و نهاده
معطوف به خلق تولید جدید گردد. این موضوع 
فصل ممیز تصور و تلقی از پول در دیدگاه مورد دفاع 

یۀ مت عارف این نوشتار و تلقی از پول در نظر
عنوان پتانسیل اقتصادی است.آنچه در اینجا به

شود، خلق پول مثبت خلق پول بدان اشاره می
معطل  هایکارگیری ظرفیتجهت ترغیب تولید و به

ت نشده اسو بالاستفاده برای رفع نیازهای اجابت
صورت تکاملی و خودانگیخته همان رخدادی که به

غربی و در عهد ظهور خلق پول بانکی در اروپای 
متحده به وقوع پیوست. این در حالی است ایاالت

یۀ متعارف اقتصادی اساسًا نتوانسته مفهوم  که نظر
ها را درک کند؛ پول در تبیین آن« پول در تولید»

صرفًا عاملی در جهت تشدید فشار تقاضاست که با 
 بلندمدتتوجه به اشتغال کامل عوامل تولید، در 

 ای جز تورم ندارد.نتیجه
آنکه در عمل، پولی که محرک کار اندازی الح

ینان باشد، در عین  منابع بیکار توسط کارآفر
یک تولید و عرضه و  یک تقاضا در حال تحر تحر

 انتقال تابع تولید است.
این مقدمه، لزوم توجه ویژه به مفهومی به نام 

سازد. اگرچه را مطرح می« هدایت خلق پول»
گذاری پولی بر امروزه توجه عمده در سیاست
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رف بر موضوع  کنترل نرخ بهره است، اما تمرکز ص 
بهره در گشایش اقتصادی راهگشا نیست بلکه این 
نیز مهم است که اعتبارات به کجا اصابت کرده، به 

 گرایییابد. تجربهها تخصیص میدام بخشک
یخی نشان می گذاری مناسب بر دهد قاعدهتار

حجم کلی خلق اعتبار و کیفیت تخصیص آن به 
اری گذمصارف بدیل، متغیری کلیدی در سیاست

اقتصادی است که باید رصد و کنترل شود. حجم 
تر از آن، نوع تخصیص اعتبار اعتبارات و مهم

هد. دترکیب اقتصاد را شکل میاست که دورنما و 
یخی )به ویژه در کشورهای بسیاری از شواهد تار

توسعه و حتی در سه دهۀ اخیر در کشورهای درحال
شان داده بازانه( نداری سفتهپیشرفته با ظهور سرمایه

گذاری بر نحوۀ هدایت اگر خلق پول بدون قاعده
عنوان ها بهشده رها شود، ترجیح بانکپول خلق

قان پول بر این است که پول جدید را به خال
 سوق دهند،های غیرمولد یا سوداگری بخش
ه ها را بیشینمدت بانکهایی که سود کوتاهبخش

 (.Werner et al. 2012کند )می
ا هدهد بانکمطالعه تجربیات جوامع نشان می

کنندگان بخش عمدۀ پول، در اوان عنوان خلقبه
ای توسعه عالقهلدورۀ استقالل کشورهای درحا

مدت به سرمایه در گردش و دهی کوتاهاکید به وام
های اند؛ یعنی اعطای وامهای تجاری داشتهبخش

های دارای مقیاس خرد که وابسته کوچک به بخش

آنکه فرآیند مدت است؛ حالبه بازدهی کوتاه
های کالن بلندمدت در توسعه نیازمند وام

دهی خصوصی هایی است که احتمااًل باز بخش
 1191و  1191باالیی ندارد.  برای مثال در دهۀ 

های مکرر گذاریرغم قاعدهها علیدر هند بانک
حاکمیت، عمدۀ اعتبارات خود را به واردات مواد 

کردند وکارهای کوچک اعطا میغذایی و کسب
(Basu, 2007 تجربۀ کشورهای پیشرفته نشان .)

 ی بهدهد صنعتی شدن نیازمند رشد دسترسمی
ها بر اعتبارات است. اما مسئله اینجاست که بانک

اند اعتبارات خود را اساس منطق سودجویی، مایل
هایی کنند که بازدهی معطوف به فعالیت

مدت و مطمئنی داشته و در مقابل آن دارایی کوتاه
و وثیقۀ کافی وجود دارد. مشکل آنجاست که 

وکارهای بزرگ و اعطای اعتبار برای کسب
های تولیدی، که ضرورت رشد و توسعۀ بخش

اقتصادی است، به معنای درگیرشدن بانک در 
ای است که هنوز در آن دارایی و عایدی مورد حوزه

انتظار رقم نخورده است. به عبارت بهتر نفع جامعه 
یق اعطای اعتبار به  در این است که بانک از طر

هایی بپردازد که هنوز پا نگرفته و تقویت بخش
ها، مستلزم تقبل تولید و صادرات در آن تحقق

یسک و گذشت زمان است، حال آنکه نفع ر
کند رو به تأمین خصوصی بانکداران ایجاب می

مدت )عمدتًا های پربازده کوتاهمالی فعالیت
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وفصل این تناقض تجارت و خدمات( بیاورد. حل
ین گلوگاهیکی از کلیدی های توسعه است که تر
 است.« خلق پولهدایت »موضوع بحث 

ذاری، گتوجه به پیامدهای جنبی مثبت سرمایه
ای دیگر از لزوم هدایت خلق پول را عیان جنبه

گذاری یک بنگاه که سرمایهدرحالیسازد. می
ید، آثار جانبی مثبتی بر می تواند با ارتقاء قدرت خر

رشد تقاضا و درنتیجه رشد اقتصادی داشته باشد، 
خصیص پول، این در منطق خصوصی  خلق و ت

پیامد جنبی  مثبت محاسبه نشده و صرفًا به 
سودآوری پروژه )و نه پیامدهای جنبی آن( توجه 

شود. پیشنهاد برخی محققان آن است که برای می
ها در مسیر هموارسازی فرآیند توسعه و اینکه بانک

کمک به آن قرار گیرند باید سبک بانکداری تغییر 
رکز بر برآورد جای تمکه بهنحویکند به

گیرنده )از حیث های قرضهای پروژهشایستگی
پرداخت و وثیقه( و توجه به بازدهی  توان باز
انتظاری خصوصی، به بازدهی اجتماعی توجه 

 (.Basu, 2007شود )

 . هدایت اعتباری چیست؟6

یچه هدایت ) ( یا Window Guidanceدر
( که در Credit Guidanceهدایت اعتباری )

یکا به  نام مکانیزم تحت تأثیرقرار دادن آمر
(jawboningشناخته می ) شد، نظامی است برای

متقاعد کردن نهادهای مالی برای پیروی از 

رهنمودهای دولتی در تخصیص اعتبار. در این 
یق بانک مرکزی( از  احتماالً مکانیزم دولت ) از طر

های هایی به بخشخواهد تا وامبانک)ها( می
ص بدهد. شیوۀ صنعتی یا مؤسسات خا

هوشمندانه از این سیاست، طراحی یک نظام 
یمی توأم با انگیزه ی های کافانگیزشی کامل یا رژ

)چماق و هویج( برای خلق پول جدید است تا 
هدف اصابت تخصیص پول جدید با خیر اجتماع 
همسو شده، رشد اقتصادی باال و پایدار  به بار آورد 

(Werner et al. 2012.) 
یبًا در تمامی کشورها در سطوح ابتدایی و  تقر

میانی حرکت معطوف به توسعۀ اقتصادی، اشکالی 
از این نوع مداخله در هدف اصابت خلق پول، به 
مرحلۀ اجرا گذاشته شده است. توجه شود که این 

بت ها نسالزام بیشتر برای کشورهایی که حرکت آن
یجی اقتصاد غرب متأخر  به توسعۀ تکاملی و تدر

طور مشخص، ورت بیشتری دارد. به، ضر بوده
یخی اجرای این سیاست مربوط است به  شواهد تار

ای که جوامع با علم به شکاف قرن بیستم؛ دوره
ماندگی و خود با دنیای غرب، درصدد جبران عقب

ای جهشی و غیرتکاملی وفصل مسائل به شیوهحل
)برخالف آنچه  در اقتصادهای غربی به وقوع 

 پیوست( برآمدند. 
های اعتباری اولین بار رسد کنترلبه نظر می

ابداع  1111توسط بانک مرکزی ابتدایی آلمان در 
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ین کارایی و تأثیر این سیاست در مورد  شد. بیشتر
کشورهای شرق آسیا در نیمۀ دوم قرن بیستم 

هایی که در آن تخصیص مشاهده شد، سیاست
های مختلف بر اساس منابع به بخش

ن انجام و خلق اعتبار برای های کالگذاریهدف
شد. مطالعه های غیرتولیدی سرکوب میبخش

مهم بانک جهانی نشان داد مکانیزم مداخله در 
ر هسته معجزه شرق آسیا بوده تخصیص اعتبا

طورکلی مداخله اعتباری مستقیم به سه به است.
 تفکیک است:نوع عمده قابل

ها و صنایع خاص ( اعتبارات به بنگاه1 
( اعتبارات بر پایه 1شود داده میاختصاص 

تری مانند ترویج معیارهای کارکردی وسیع
( 3شود صادرات یا هدایت تخصیص داده می
هایی با اعتبارات برای به انجام رساندن طرح

یابد. در اهداف اجتماعی اختصاص می

                                                             

 رجوع شود به این منابع: . 3
Jauncey, L.C, (1933). Australia’s Government Bank. Cranby and Day: London, 
p.275 
Greasley, D. and Oxley, L., (2002). Regime shift and fast recovery on the 
periphery: New Zealand in the 1930s. The Economic History Review 55(4): 697-
720 
Hawke, G. R., (1973). Between governments and banks; a history of the Reserve 
Bank of New Zealand. Wellington, Shearer, A. R., Govt. printer., p.85 

 در این مورد نیز به منابع زیر رجوع شود:.  4
Ferguson, D. A., (1948). The Industrial Development Bank of Canada, the Journal of 
Business of the University of Chicago, Volume 21, No. 4 (October 1948), pp. 214-29. 

 

ها به هر سه شیوه اقدام کشورهای شرق آسیا دولت
 ,World Bankبه هدایت اعتبارات کردند)

1993.) 
البته شواهدی از خلق اعتبار مستقیم توسط 

های خاص بانک مرکزی و تخصیص آن به بخش
در قرن بیستم در کشورهای غربی نیز وجود دارد. 

و  1115-15برای مثال در استرالیا طی دورۀ 
های مرکزی با خلق بانک 1131نیوزلند در دهۀ 

ش افزایپول جدید به تأمین مالی ساخت مسکن و 
تولید کشاورزی برای حفظ سطح قیمت 

د . در کانادا بانک مرکزی 3محصوالت پرداختن
یرساختنقشی کلیدی در سرمایه ها، گذاری در ز

یق بانک توسعۀ صنعتی کانادا، طی به ویژه از طر
 . 4ایفا کرد 1191تا  1151های دهه
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 بندی. جمع7

لم و رو به ترقی، متناسب با در یک اقتصاد سا
رشد تولیدات باید پول جدید خلق شود. لیکن 

های رشد بخش پولی فراتر از ضرورت
 هایی در سطحاقتصادکالن، نیازمند تمهید طراحی

خرد ناظر بر چگونگی هدایت اعتبارات جدید 
است. تأثیر مثبت و منطقی افزایش پول مربوط به 

یابد که پول زمانی است که سازوکاری استقرار 
 آوریمثابه سرمایۀ اولیه، توأم با فراهمجدید به

یک، و سایر ملزومات  تمهیدات نهادی، تکنولوژ
ی های بیکار ملکارگیری ظرفیتنهادی مصروف  به

ها موردنیاز هایی شود که تولیدات آندر طرح
جامعه و دارای پیامدهای جنبی مثبت اقتصاد 

م مثابه نهاد الز کالنی است. فهم پول )اعتبار( به

ر پول د»برای تولید و اساسًا درک مفهومی به نام 
برای اقتصاد متعارف با برند شاخص « تولید

یشه « خنثایی پول» صعب و دشوار است. ر
مشکل، فروکاهی تولید و رشد اقتصاد به وجوه 

یک و غفلت از وجه نهادی رشد نهاده ای و تکنولوژ
ف انگر وقو اقتصاد است. تجربۀ کشورها، اما، نش

های بر اهمیت پول جدید در تأمین مالی طرح
گذاری از سوی دستگاه حکمرانی در سرمایه

بسیاری کشورهاست. در نوشتارهای بعدی با 
جزئیات به مرور شیوۀ طراحی و عملکرد 

 «هدایت خلق پول»کشورهای شرق آسیا در زمینۀ 
دار خواهیم های اولویتها و طرحبه بخش
پرداخت.
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