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

صالح خلف ۀکر  ؛گذاربنیان ژاپن  : 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

 
 
 

 تیاهم نییتب به مجموعه نیا از اول نوشتار در
 یراب پول خلق ضرورت و یاقتصاد ۀتوسع در پول

ک اقتصاد یقیحق بخش بسط . میکرد دیتأ
رف که میکرد استدالل ،حالدرعین  پول خلق ص 

 ولپ یاتوسعه و مثبت یاثرگذار  ۀکنندنیتضم
 پول صیتخص در بازار شکست ۀدیپد بروز و نبوده

 ۀنیبه ۀنقط که معنا نیا به است، محتمل دیجد
 صیتخص در( پول خالقان) هابانک ی  خصوص

 نیهم به. باشد یاجتماع ۀنیبه از ریغ دیجد پول
 رمتأخ یکشورها ویژهبه کشورها از یار یبس علت

 ولپ خلق تیهدا درزمینۀ یداتیتمه افته،یتوسعه
 رد استیس نیا از یشواهد ترشیپ. آوردند فراهم

 قرار اشاره مورد مختصر طوربه جهان یکشورها
 را  یخا و توسعهدرحال یکشورها اقتضائات. گرفت
 شکبدون پول، خلق تیهدا منظر از افته،یتوسعه

 رد توسعه شگامیپ یکشورها از متفاوت اریبس

 نیمب قاتیتحق و مطالعات ۀمؤسس

 64 رۀشما جستار ،چهارم سال ؛«نیمب یجستارها»

 9/21/2395:  انتشار خیتار
ISSN 2345-2382  
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 یاروپا در. است متحدهاالتیا و یغرب یاروپا
 یلتکام تیماه سبب به یشمال یکایآمر  و یغرب

 دیجد پول صیتخص شرفت،یپ ندیفرآ یجیتدر  و
 به عمدتا   ختهیخودانگ و نشدههماهنگ طوربه

 منجر یاقتصاد یهاتیظرف بسط و دیجد داتیتول
 خلق در بازار شکست» مشکل   بهتر عبارت به. شد
 نیا در گام هاآن از بعد که یجوامع مانند به «پول
 به یادیز  حد تا نیا و نبود مطرح نهادند، ریمس

 از یکی. گشتیبازم( بیرق فقدان) هاآن یشگامیپ
 در اعتبارات صیتخص در مخاطرات نیتر مهم

 به هاآن افتنیسوق ،توسعهدرحال یکشورها
 یکشورها یفیک و آماده محصوالت واردات

 یبرا مخاطره نیا آنکهحال است، شگامیپ
 .است بوده بالموضوع شگامان،یپ

 موفق ۀتجرب حیتشر  به یآت و حاضر نوشتار در
 استیس یاجرا در ایآس شرق مهم یکشورها

 نیا یاقتصاد تحول در آن نقش و پول خلق تیهدا
 به پرداختن ۀزیانگ. پرداخت میخواه کشورها

 نقش باب در مکرر یهاگزارش کشورها، نیا ۀتجرب
 تیهدا» به موسوم ینهاد دیتمه تیاهم و

 یاقتصاد رشد یجهش حرکت در «اعتبارات
 را آن یجهان بانک چنانکه بود، مذکور یکشورها

 World) است برشمرده ایآس شرق ۀمعجز ۀهست
Bank, 1993 .)محققان تذکرات عالوه،به 

 عدم خصوص در یپول نگرخیتار  و شیاندژرف
 توسط پول آزادانه صیتخص و خلق ییهمسو 

 یشواهد ۀمشاهد ضا  یا و اجتماع، ریخ با هابانک
 ۀزیانگ رانیا اقتصاد در تیواقع نیا از مشهود

 .ساخت مضاعف را پژوهش
 

  اعتبارات تیهدا مبدع ژاپن؛. 1

 استیس آغاز. 1-1

 به دیجد پول   خلق تیهدا استیس اگرچه
 در یمورد طوربه مشخص یهاطرح و هابخش

 اام شد، گذاشته اجرا به جهان یکشورها یار یبس
 زا مستقل، و عیوس سطح در دهیا نیا یر یکارگبه

 ۀسابق. شد آغاز ینوآور  ۀفتیش ی  هایژاپن یسو
 به ژاپن در یاعتبار  تیهدا یهااستیس یاجرا
 نیا یاقتصاد ۀتوسع ندیفرآ آغاز از شیپ یزمان

 جنگ کوران. گرددیبازم 2951 ۀده در کشور
 یگر مداخله از وهیش نیا آغاز ۀنقط دوم یجهان

 ستمیس یمحور  عنصر یاعتبار  تیهدا. بود
 ارتش که یزمان. بود جنگ ۀدور  در ژاپن یاقتصاد

 یزمرک بانک داشت، ازین یخاص زاتیتجه به ژاپن
 از را زاتیتجه ساخت به ینظام یهابخش ازین

 یبرا یمال نیتأم به هابانک تیهدا قیطر 
 دهشخلق یتازگبه پول   یۀناح از ینظام یهابخش

 یزیچ داد رخ جنگ از پس که یاتفاق. کردیم نیتأم
 یهاکاال  دیتول بر ستمیس نیهم یتسر  جز نبود

 ،بیترتنیابه(. Werner, 2003) یرنظامیغ
 Window) تیهدا ۀچیدر  به موسوم استیس

Guidance )یاعتبار  تیهدا ای (Credit 
Guidance )ژاپن که یدوران) 2951 ۀده ۀانیم در 

( بود یاقتصاد عیسر  رشد ۀدور  به ورود حال در
 وارد کشور نیا یمرکز بانک توسط یطورجدبه

 .شد یپول یگذار استیس چارچوب
 

 یاعتبار تیهدا هدف. 1-2

 انورم افتیدر  یکین به ژاپن در یپول یحکمران
 رفتار حیصح کنترل به قادر ییتنهابه بهره نرخ یرو
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 رونیازا ست،ین هابانک( پول خلق) یدهوام
 به زین را اعتبارات صیتخص هدف و مقصد

 Fukumoto et) افزود خود یاستیس یرهایمتغ
al, 2010 .)یبه صورت البته یاعتبار  تیهدا 

 مرسوم یابزارها یبرا یمکمل عنوانبه یررسمیغ
 قیر ط از یمرکز بانک یدهوام یعنی ،یپول استیس

 قرار هاستفاد مورد باز، بازار اتیعمل و لیتنز  پنجره
 یهابخش به را وجوه انیجر  که هدف نیا با گرفت
 ,Hoshi et al) کند تیهدا اقتصاد از یخاص

1993.) 
 استیس که گفت نیچن دیبا ترقیدق ریتعب در

 پنجره از یدهوام یعنی ژاپن، یمرکز بانک مهم
 در. شد زده گره یاعتبار  تیهدا با عمال   ل،یتنز 

 2991 تا 2961 ۀده مهین از یمرکز بانک ژاپن
 اوراق هاآن رأس در) بهادار اوراق مرتب طوربه

 لیز تن نییپا ینرخ در را( صادرات به مربوط بهادار
 منابع از یمیعظ حجم قیتزر  به منجر که کردیم

 .شد
 یور  لیتنز  ۀپنجر  کانال از یپول منابع یاعطا

 تیهدا ینوع خود صادرات، از یناش یبده اسناد
 رایز  بود، یصادرات یهابخش سودبه یاعتبار 

 اریاخت در را متیقارزان یپول منابع خودکار طوربه
 ,World Bank) دادیم قرار صادرکنندگان

پوستیز  و یررسمیغ تیماه(. 1993  یر
 هک بود یشکل به یاعتبار  تیهدا یهااستیس
 باراتاعت صیتخص آن در که ژاپن یبانک ستمیس

 یستمیس دور از شد،یم کنترل دولت توسط
 ظرن به یخصوص یهازهیانگ اساس بر شدهتیهدا

 (.Fingleton, 2008) دیرسیم
 

 یمال نیتأم در یمحوربانک. 1-3

 قالب در را خود یاعتبار  تیهدا برنامه ژاپن
 یمال یگذار هیسرما و یدهوام به موسوم طرح

(FILP )سومکی بربالغ که کرد یسامانده 
 نیا از 2951 ۀده در دیجد زاتیتجه به هایدهوام
 Policy) یاستیس یهاوام. گرفت انجام قیطر 

Loans )یهاوام درصد 51 از شیب دوره نیا در 
 . دادیم لیتشک را یبانک

 ژاپن در یپول گذاراستیس یهاتیاولو 
 به یدهشکل صادرات، بر عالوه یده وام درزمینۀ

(. World Bank, 1993) بود اسیمقبزرگ عیصنا
 یشرکت بخش یمال ساختار رخدادها نیا اثر در

 یهاوام به ینیسنگ شکل به یمال نیتأم در ژاپن
 بزرگ یهابانک کهیدرحال شد؛ یمتک یبانک
 از سهم نیشتر یب یدارا یهابانک عنوانبه) یشهر 

 ستقراضا به ییباال  یوابستگ °خود زین( یمال نیتأم
 Fukumoto et) داشتند یمرکز بانک از

al,2010.) 
 اب هابانک ارتباط درزمینۀ ژاپن مختصات از
 تمسیس رأس در بانک قرار داشتن ،یشرکت بخش

 به رتسویکا. بود( keiretsu) رتسویکا به موسوم
 یاهتیفعال که شودیم گفته هاشرکت از یگروه
. دارند مشترک سهامداران با °مرتبط یتجار 

 کی هر بانک کی تیمرکز  با هاشرکت نیا یاعضا
 تیمالک در را هاشرکت ریسا از کوچک یسهم
 و یاصل یهابانک رتسویکا ستمیس در. دارند خود

 ه،نبود یخانوادگ مالکان یخصوص کنترل در مهم،
 هابانک .شدندیم کنترل هیمال وزارت ۀلیوسبه بلکه

 یجاساز  هایکمپان از دهیتندرهم شبکه نیا رأس در
 به یزمرک بانک به اتکا با را یارزان یمال منابع شده،
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 نیا. دادندیم صیتخص رمجموعهیز  یاعضا
 آشکار یتیمز  رمجموعهیز  یهاشرکت به دیتمه

 ۀمدع بودند مجبور که دادیم ییهاشرکت به نسبت
 یهابانک به وام، یباال  ۀبهر  سبب به را خود سود

 هب یمال نیتأم از یاوهیش نیچن. دهند یخصوص
 سازند بلندمدت را خود دید افق تا داد اجازه هاآن
 به متعلق یهابانک از هاآن یمال منابع رایز 

 یخصوص یهابانک از نه شدیم حاصل خودشان
 یلفص سود به چشم که یسهامداران ای باال ۀبهر  با

 یهاکنترل( BOF) هیمال قدرتمند وزارت. دارند
 مالاع رتسوهایکا به متعلق یهابانک یرو یدیشد

 حسط در اراتاعتب تیر یمد شکل به نه اما کردیم
 هاانکب که یدستورکار  نییتع صورتبه بلکه خرد

 ختهیخودانگ طوربه که کند تیهدا ییسو  به را
 .سازند محقق را دولت مدنظر یاتوسعه یهابرنامه

(Brown, 2013.) 
 

  یربازاریغ پول خلق. 1-4

 نظر هب نکهیا برخالف ستمیب قرن دوم ۀمین یط
 حال در یدار هیسرما قواعد طبق بر ژاپن دیرسیم
 یقیلفت ستمیس کی چارچوب در او است، شرفتیپ
(hybrid )تیخصوص. بود کردنعمل حال در 
 و ترلکن ۀحوز  محدودساختن ،یقیتلف ستمیس نیا

 کهیدرحال. بود دیجد پول خلق به دولت دخالت
 یهاقله کنترل ضرورت بر کیکالس زمیالیسوس

 اقتصاد( commanding heights) یفرمانده
ک دولت توسط  عیاصن آن از منظور که کرد،یم دیتأ

 برانره بود، امثالهم و سنگزغال فوالد، مثل یبزرگ
 اهگیجا در مذکور عیصنا که دادند صیتشخ ژاپن

 رد قدرت نیا بلکه ستند،ین اقتصاد یفرمانده

 یۀسرما که یستمیس است؛ یبانک ستمیس اریاخت
 قول به بنا. دهدیم قرار هابنگاه اریاخت در ینقد

 : لوک روبرت
 در آن درصد 99 که یاقتصاد است ممکن»

 مینظت بتوان را است یدار هیسرما ستمیس چارچوب
 را آن درصد 2 بتواند دولت اگر کرد یدستکار  و
" درست درصد کی" نیا و. کند کنترل یدرستبه

 نکال ارقام در ژهیو به[ اعتبار] هیسرما صیتخص
 هابانک و کرد را کار نیهم ژاپن یۀمال وزارت. است

 اعمال یراستا در مشتاق ییهاخدمتشیپ به را
 «ردک لیتبد ژاپن اقتصاد کنترل در خود تیمأمور 

(Brown, 2013.) 
 

 خوب یحکمران. 1-5

 و عیوس استیس قیتوف به مقرون یاجرا
 دیتمه اثر در ژاپن در یاعتبار  تیهدا اس  یمقکالن
 رصد و یابیارز  یبرا کشور نیا قدرتمند ی  نهاد

 صیتخص دولت. شد ممکن امور شرفتیپ
 تدقبه را هابنگاه عملکرد و هابخش به اعتبارات

 در. دادیم قرار ییآزما یراست مورد کرده، رصد
 به یعموم طوربه شده تیهدا اعتبارات جهینت

پرداخت تیقابل با ییهاپروژه  یدارا و خوب باز
 یار یبس عکسبه. کرد اصابت رشد تیقابل

 ژاپن در شدهقیتزر  و شدهتیهدا منابع کشورها،
. افتین انحراف و شده موردنظر محل همان صرف

 یتجرب یبررس که است آن تیموفق نیا عالمت
 بر یمعنادار  ریتأث دولت یده وام دهدیم نشان
 و هاکمک. داشت یگذار هیسرما رشد
 ییهابخش مصروف قا  یدق یاعتبار  یهاتیحما
. داشتند را تیموفق و رشد لیپتانس نیشتر یب که شد
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 ربراب دو اعتبارات نیا ۀکنندافتیدر  یهابنگاه
 نیا .دادندیم انجام توسعه و قیتحق ۀنیهز  نیر یسا

 لکهب نبود، هدف یهابنگاه تیموفق از یناش تنها
 اهبنگاه نیا به شده تیهدا یهاوام پرداخت زانیم

 هنکت. بود شده داده ارتباط قیتحق یهانهیهز  به
 انتخاب ژاپن یاعتبار  برنامه تیموفق در گرید

 یسوبه هاآن دادن سوق و خاص عیصنا حیصح
 در یاساس عیصنا ابتدا. است اسیمق یهاصرفه
 فراهم را نیر یسا ازیموردن نهاده که ییهابخش

 وسعهت ها،آن بلوغ از پس و افتندی توسعه کردندیم
 زیر سر  آثار که گرفت قرار کار دستور در یعیصنا

 ,World Bank) دارد اقتصاد در یعیوس و ادیز 
1993 .) 
 

 استیس انیپا. 1-6

 و خلق پول محل از عیصنا یر یگشکل از پس
 ۀر یزنج لیتکم و رشد با رفتهرفته شدهتیهدا

 راتاعتبا به اتکا ضرورت( دیتول هرم) یاقتصاد
 کلش به یپول استیس. افتی کاهش شدهتیهدا
 از پس دوره کل طول در که یاعتبار  یهاتیهدا

 لیاوا از داشت قرار ژاپن بانک استفاده مورد جنگ
 نیا رفتن محاق به. رفت نزول به رو2991 ۀده
 یگفتمان ۀغلب به توانیم هم را استیس
( واشنگتن اجماع) بازار به بازگشت یهااستیس
 و یاقتصاد یهاحلقه لیتکم آن از ترمهم هم و

. ساخت منتسب نیشیپ یهادهه یط یصنعت
 تیهدا ضرورت و یاثربخش جیتدر به ،درهرحال
 و داد دست از را خود یۀاول تیموضوع اعتبارات

 یهااستیس یلوا تحت 2992 سال در تیدرنها

 اعتبارات تیهدا میرژ  ،ییزدامقررات و یآزادساز 
 (.Fukumoto et al,2010) شد حذف
 

 !اصل از بهتر یکپ ؛یجنوب کره. 2

 با کره، در یاقتصاد رشد وارجهش حرکت
 .شد آغاز ژاپن یالگو و سبک از تام   یر یالگوگ
 پارک ژنرال کره یاتوسعه تحوالت گذاربنیان

 سال در که بود( Park Chung-hee) یه چونگ
 یو روش. دیرس قدرت به ینظام یکودتا با 2942

 کامال   یروش اقتصاد، یسامانده در
 ساده ،یچکش ماتیتصم بریمبتن کیربوروکراتیغ
 ودب کرده لیتحص ژاپن در که یو. بود سرراست و
 داشت، اطالع ژاپن یاقتصاد تیموفق عوامل از و

 در دولت تیمحور  با یاتوسعه برنامه
 ژاپن سبک به اقتصاد، یاساس یهایر یگجهت
 زمتمرک یهاکنترل آن یاصل بخش که کرد یطراح

. ودب هابانک توسط اعتبار تیهدا و خلق ۀو یش بر
 راهبر و یمتول یهاسازمان به یدهشکل در او

 ینژاپ یهاسازمان از یتوجهقابل طوربه زین توسعه
 و صنعت، و تجارت وزارت ه،یمال وزارت مانند)

 (.Brown, 2013) کرد دیتقل( ژاپن ۀتوسع بانک
 

 پول خلق یسامانده: گام نینخست. 2-1

 کالیراد و یدیکل یاقتصاد میتصم نیاول
 کردنیمل 2942 سال در یه چونگ پارک دولت
 ,Yoo ؛Moon, 2016) بود کره یتجار  یهابانک

 ۀنحو  در تأمل با اکنون(. Basu, 2007 ؛2008
 آن زا حاصل جینتا مرور و استیس نیا یرگذار یتأث

 از قیدق یفهم بر یمبتن د،یتمه نیا گفت توانیم
 و یاقتصاد شرفتیپ نخست مراحل اقتضائات
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 نیچن در یقیحق بخش با یپول بخش ارتباط
 که داد صیتشخ کره دولت. است بوده یابرهه

 قیتشو  و جیترو  در یخصوص یهابانک
 مدنظر را هاآن ۀتوسع دولت، که ییهاتیفعال

 تیتقو  و یصنعت ۀتوسع یهابرنامه) داشت
 نخواهند مشارکت ینوزاد مقطع در( صادرات

 یهابنگاه که است آن موضوع علت. داشت
 یاقهساب توسعه ندیفرآ در کنندهمشارکت یاحتمال

 ییدارا و نداشته عیصنا نیا در موفق عملکرد از
 یراب هابانک به قهیوث عنوانبه ارائه یبرا یکاف
 بازار جادیا نیهمچن. ندارند اریاخت در وام افتیدر 

 شدر  ،یر یپاگ بر مؤخر محصوالت نیا یبرا فروش
 نیا دولت برداشت درمجموع. هاستآن تکامل و

 ندیفرآ اوان در مشارکت آنکه جهت به که بود
 هابانک یسودآور  یارهایمع با چندان توسعه

 ندیفرآ نیا در مشارکت به هاآن ست،ین همخوان
 در یگر مداخله به رأسا   یو لذا. ندارند عالقه
(. Basu, 2007) پرداخت اعتبارات صیتخص

 در هیسرما بودن ابیکم به علم با گریدعبارتبه
 یولپ بخش بر یگذار قاعده توسعه، حرکت یابتدا

 بانک. دش یتلق ریناگز  یبانک و یپول ۀحوز  به اتکا و
 تا گرفت قرار دولت دیاک کنترل تحت کره یمرکز

 وزارت ژهیو به دولت یدیصالحد یهااستیس
 (. Yoo, 2008) کند اجرا را هیمال

 دولت موجود، یهابانک یساز یمل بر عالوه
 یمال نیتأم یبرا دیجد ییهابانک لیتشک به

 ازجمله کرد؛ مبادرت اقتصاد در خاص ییهابخش
 National) یکشاورز  یتعاون یمل بانک سیتأس

Agricultural Cooperative Federation )با 
 بانک ،یکشاورز  بخش یبرا اعتبار نیتأم هدف

( Export-Import Bank) واردات و صادرات
 یصنعت بانک و صادرات از یاعتبار  تیحما یبرا

 وام یبرا( Industrial Bank of Korea) کره
 اریاخت در با. متوسط و کوچک یهابنگاه به یده

 رگ توانست دولت[ پول خلق] یبانک نظام گرفتن
 ,Chang) کند کنترل را وکارهاکسب اتیح

2008.) 
 و کنترل از ینظام ها،بانک ساختنیمل از پس

 ذاشتهگ اجرا به یبانک ستمیس در اعتبارات تیهدا
 و اهداف به دیجد اعتبارات از عمده یبخش و شد

 یطراح. افتی صیتخص خاص یهابخش
 یاتیخصوص واجد دولت توسط یزشیانگ زمیمکان

 وستنیپ به بیترغ را بازار کنندگانمشارکت که بود
 بدون(. Basu, 2007) کردیم آن به ترشیب چه هر
 رد یابزارها نقش هابانک گفت دیبا یاغراق چیه

 فایا را یمال منابع صیتخص در دولت اریاخت
 یهابانک به یاندک شباهت که ییهابانک کردند؛

 داشتند آزاد بازار اقتصاد چارچوب در فعال
(Moon, 2016.)
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 جنوبی کره-اقتصادی باالی رشد دورۀ در اعتبار خلق از ناشی نقدینگی باالی رشد

 
 WORLDBANK.DATABANK.ORG منبع:          

 

 و اسیمقبزرگ عیصنا: اعتبارات یریگجهت. 2-2

 صادرات

 ۀعتوس ۀهست شد مشخص فوق فاتیتوص از
 شرانیپ یهابخش در دسترس منابع همه تمرکز کره،
 یهاوام» همان ای پول صیتخص استیس که بود

 به یودنامحد نسبتا   یدسترس جادیا با ،«یاستیس
 فایا نآ در یدیکل ینقش هابخش یبرخ یبرا اعتبار

 یهابخش ییاعطا اعتبارات(. Yoo, 2008) کرد
 از یاعظم بخش. دادیم قرار هدف را یمشخص

 ییایمیش عیصنا به 2991 ۀده در ژهیو به اعتبارات

                                                             
در حالی با عاملیت دولت کلید خورد که بانک جهانی و صندوق  2993و فوالد کره در سال  آهنذوبپروژه  کهآنجالب  . 1

 91و  41تولید فوالد در جهان را داراست. همچنین دولت کره در دهه  6با آن مخالف بودند. امروز کره رتبه کامال  المللی پول بین
رفتند. آن نمی یسوبهکرد که به اختیار خود  ییهاپروژهدر  یگذار هیسرماا وادار به ر  هاشرکتبا سیاست چماق و هویج بسیاری از 

 (Chang, 2012سازی از آن جمله است. )از ورود به منسوجات و اجبار هیوندای به کشتی یجالبازداشتن 

 Heavy and Chemical) نیسنگ و
Industries-HCI )یمیپتروش فوالد، رینظ، 

 صاصاخت کیالکترون ینیماش یابزارها و ل،یاتومب
 دوره در اعتبارات صیتخص تیاولو   1.افتی

 اسیمق یدارا یهاتیفعال HCI عیصنا ۀتوسع
 دهمتولدش یهابنگاه بود درصدد دولت. بود بزرگ

 کنند تیفعال بزرگ اسیمق در ع،یصنا نیا در
(World Bank, 1993.)در دولت دوم اریمع 

 کره. بود صادرات اعتبارات، تیهدا یر یگهدف
 به اماقد ایآس شرق موفق یکشورها یتمام مانند زین
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 یاتصادر  یهابنگاه تیتقو  یبرا اعتبارات تیهدا
 تداوم با صادرات امر در موفق یهابنگاه. کرد

 ل،مقاب در و شدندیم قیتشو  یاعتبار  یهاتیحما
 کاهش ناموفق یهابنگاه یبرا هاتیحما نیا
 بر عالوه(. World Bank, 1993) افتییم

 اب هابخش نیا به ییاعطا یهاوام اعتبار، ۀعرض
 وام ۀبهر  نرخ از کمتر درصد 4) یحیترج نرخ

 شدیم پرداخت( هابخش ریسا به ییاعطا
(Basu, 2007 .)که است آن از یحاک هاگزارش 

 نفع به یحیترج یهانرخ اعمال استیس
 ایآس شرق یکشورها نیب در هدف، یهابخش

 هیبق در که یمعن نیا به. بود یجنوبکره مختص
 و هابخش به اعتبارات تیهدا به تنها کشورها

 کره دولت کنیل شد،یم اکتفا هدف عیصنا
 یهابانک قیطر  از خود را اعتبارات ازآنجاکه

 داد،یم صیتخص خود تیر یمد و تملک تحت
 گرید یاز یامت زین یپرداخت یهاوام ۀبهر  یرو یحت
 ,World Bank) دادیم هدف یهابخش به

 هرهب نرخ کنترل لیدل به که است یعیطب(. 1993
 ،یحیترج یهانرخ وجود ژهیو به و دولت توسط
 طیاشر  نیا در. بود مازاد یدارا اعتبار و وام یتقاضا

 یاوهیش به اعتبارات صیتخص( تقاضا مازاد)
 که گرفتیم صورت( یمتیرقیغ) یربازار یغ

. داشت قرار آن متن در یدولت یهایگذار قاعده
 رد یگذار هیسرما که گرفتیم میتصم کره دولت

 یمال نیتأم روش و شده انجام زانیم چه به و کجا
 درمجموع(. Yoo, 2008) باشد چگونه آن

 هب دولت توسط شدهیطراح یزشیانگ زمیمکان
  بخش در نوزاد اسیمقبزرگ عیصنا که بود ینحو

HCI در تیاولو  از ،یصادرات یهابخش و 
 یحیترج یهانرخ با همآن اعتبار به یدسترس

 .بودند برخوردار
 

 هابخش ریسا در اعتبارات تیهدا. 2-3

 یارز ب طوربه کره یساز یصنعت استیس گرچه
 از دولت تیحما و بودننامتوازن یژگیو  یدارا

 رد اسیمقبزرگ یهابنگاه و عیصنا یر یگشکل
 ودنب معنا بدان نیا کنیل بود، رانشیپ یهابخش

 ندیفرآ نیا در متوسط و کوچک یهابخش که
 اعمال یبرا یداتیتمه دولت. شدند یقربان
 نیتر مهم. آورد عمل به زین هاآن از تیحما
 بانک» یاستیس و یحیترج یهاوام ت،یحما

 شدهسیتأس یهابانک از یکی) بود «کره یصنعت
 که( 2942 سال در یساز یمل ندیفرآ یابتدا در

 متوسط و کوچک یهابخش به یدهوام آن کارکرد
 رهک متوسط و کوچک یهابنگاه عیوس ۀتوسع. بود
 آغاز از بعد دهه دو یعنی داد؛ رخ 2991 ۀده در

 بزرگ یهابنگاه تیمحور  با یصنعت جهش
(Yoo, 2008 .)ر  یهابخش ۀتوسع یزمان تأخ 

 از اس،یمقبزرگ عیصنا به نسبت متوسط و کوچک
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 هیوجت قابل اقتصاد شرفتیپ و تکامل مراحل ثیح
 در متوسط و کوچک یهابنگاه رایز  است،

 یهرم ای یدیتول ۀر یزنج لیذ در خود، ۀنیبه تیوضع
 رد بزرگ یهابنگاه آن رأس در که اندفیتعر  قابل

 عالوهبه. دارند قرار رانشیپ و یدیکل یهابخش
 به یکشاورز  یتعاون یمل بانک سیتأس با دولت

 به جمله از یکشاورز  بخش از یاعتبار  تیحما
 ترباال ینیتضم متیق با محصوالت دیخر  شکل

 هک کنندیم دییتأ محققان (.Yoo, 2008) پرداخت
 اعتبارات صیتخص در کره دولت یهااستیس
 در یاساس یسهم هدف، عیصنا و هابخش یبرا

 ۀده دو مقطع در کشور نیا یباال  یاقتصاد رشد
 ,Basu ؛Yoo, 2008:39) داشت 2941 از بعد

2007:304) 
 

 یخصوص بخش تیعامل. 2-4

 اعتبارات تیهدا استیس مورد در گرید نکته
 تیعامل در یخصوص بخش تیمحور  کره، در

 یهادهه) الذکرفوق یزمان مقطع در. است توسعه
 رد یدولت بزرگ یهابنگاه ۀغلب( 2991 تا 2941
 توسعهدرحال یکشورها در یصنعت یهابخش
 ریسا البته و) کره در اما. بود جیرا یاسکه

 یاکشوره یار یبس عکسبه( ایآس شرق یکشورها
 به اغلب میمستق یکنترل اعتبارات که توسعهدرحال
 افت،ییم اختصاص یدولتشبه و یدولت یهابخش

 یخصوص بخش تیتقو  یبرا ابزار نیا از دولت
 اگرچه(. World Bank, 1993) کرد استفاده

 کنیل شد،یم تیهدا دولت توسط اعتبارات
 هن و یخصوص بخش اعتبارات، ۀکنندافتیدر 

 رد دولت یگر مداخله لذا. بودند یدولت یهابنگاه
 هب و بود یدهسوق و تیهدا ۀرندیدربرگ اقتصاد

 نیا به احتماال  . شدینم وارد یگر یتصد ۀمرحل
 را ایآس شرق یکشورها در توسعه ندیفرآ اعتبار،

-State) «دولت تیهدا تحت ی  دار هیسرما»
guided Capitalism )اندنهاده نام 

(Fingleton, 2008.) 
 

 اعتبارات اصابت رصد. 2-5

 از محکم یستمیس ژاپن مانندبه قا  یدق کره در
 نیتضم جهت در ییاعطا اعتبارات شیپا و رصد

 انحراف، از یر یجلوگ و هدف نقاط به آن اصابت
 مرتبط ساختن از یزشیانگ یسازوکار  نیهمچن و

 جینتا با یاعتبار  یهاتیحما شیافزا و تداوم
 یطراح اعتبارات کنندگانافتیدر  عملکرد یواقع
 در انحراف از یشاهد چیه با  یتقر . بود شده

 از یاعتبار  تیحما تداوم ای ییاعطا اعتبارات
 است نشده گزارش قیتوف فاقد یهابخش

(World Bank, 1993 .)یار یبس عکسبه 
 در یراقتصادیغ و یاسیس مالحظات کشورها،
 لیدخ هدف یهابخش نشیگز  ای هاپروژه انتخاب
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 دفه یهابخش به اعتبار صیتخص تداوم. نبود
 افتهی ارتباط مقررشده جینتا و اهداف تحقق به دا  یاک

 ردعملک یبرا یخصوص بخش ۀزیانگ ن،یا که بود
 .دادیم ارتقا را نهیبه

 

 استیس انیپا. 2-6

 در گام جیتدر به یجنوب کره 2991 دهه از
 ییزدا مقررات و یبانک ستمیس یآزادساز  ریمس

 امو  یباال  نسبت کار، نیا یهازهیانگ از یکی. نهاد
 و رهک در یاقتصاد یهابنگاه ترازنامه در هیسرما به
 و شدت. است شده عنوان آن از یناش یهاسکیر 

 اب اعتبارات تیهدا استیس یر یکارگبه وسعت
 بود شده آن موجب یاقتصاد رشد تیتقو  هدف

 به تنسب( یبانک اعتبارات) یخارج منابع سهم که
 افتهی االب اریبس ینسبت هابنگاه یمال نیتأم در سهام

 یلداخ منابع به اتکا شیافزا دنبال به هابنگاه و
 مستیس موضوع نیا. نباشند( سهام ای هیسرما)

 ارقر  یر یپذبیآس معرض در و شکننده را یبانک
 .بود داده

 به کره توجه شدت محققان یبرخ ۀدیعق به
 ۀمسئل بود شده باعث یاقتصاد رشد موضوع
 یموضوع به هابانک خود یاستوار  و یسودآور 

 از(. Basu, 2007) شود بدل تیاهمکم و یفرع
 به اقدام جا  یتدر  دولت 2991 ۀده لیاوا

 کنترل حفظ نیع در) هابانک یساز یخصوص

 لیاوا در تیدرنها و کرد( بهره نرخ و اعتبارات یرو
 استیس. کرد حذف زین را هاکنترل 2991 ۀده

 و یجیتدر  یصورت به کره در یمال بخش یآزادساز 
 انیشا(. Moon, 2016) گرفت صورت گامبهگام

 ؤخرم بازار  به یبانک بخش یواگذار  که است توجه
 و اسیمقبزرگ یاقتصاد یهابنگاه یر یگشکل بر

 اعتبارات قیطر  از یکاف یۀسرما لیتشک
 .گرفت صورت شدهتیهدا

 

 یبندجمع. 3

 دو عنوانبه کره و ژاپن آورشگفت یترق و رشد
 هگذشت قرن دوم مهین در ایآس شرق یاقتصاد غول

 ظامن تیر یمد و تیهدا ریتأث تحت یادیز  زانیم به
 ان،محقق اتفاقبه که وستیپ به وقوع یحکمران

 و اهداف به دولت توسط اعتبارات تیهدا
 تیهدا نیا در یمحور  عنصر خاص، یهابخش
 یسازمانده(. Yoo, 2008) بود قیتوف به مقرون

 ییهاتفاوت یدارا کشور دو نیا در یبانک ستمیس
 هابانک خاص، یاستیس یطراح کی با ژاپن. بود

 یبرا یکاف ۀزیانگ که بود داده سامان ینحو به را
 مدنظر یهاطرح و هابخش به پول خلق صیتخص
 از شیب کره برخورد اما باشند، داشته را تیحاکم
 یساز یمل که بود یچکش و میمستق ژاپن،
 زا وهیش نیا بارز نماد کشور نیا یاصل یهابانک
 به محدود دولت ۀمداخل. است کره دولت رفتار
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 دف  ه عیصنا و هابخش بلکه نبود، یبانک بخش
 .شد نشیگز  دولت توسط اعتبارات، اصابت
 شبخ اریاخت در رشد ندیفرآ تیعامل ،نیباوجودا
 اعتبارات که یمعن نیا به بود یخصوص

 تعلق یدولت یهابنگاه و هابخش به شده،تیهدا

 و اعتبارات صیتخص جینتا رصد. گرفتینم
 جینتا حصول به یاعتبار  تیحما ادامه زدنگره

 تحقق در یمهم مکمل یاستیس دیتمه مطلوب،
.بود گذاراستیس مقام اهداف
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