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 هاي خصوصي و دولتيي و هييايآ کاي ار داري با ترکيبي از بنگاهاقتصاد چين نوعي از سرمايه

 دولآ اسآ.

 هاي تجاري بزرگ در اتصال با زنجيره هاياز جمله اقيامات چين در حمايآ از توليي، ايجاد گروه

 بااي. هاي کوچک و متوسط ميمتعيدي از بنگاه

  در اقتصاد چين، تأمين مالي بان ي و هيايآ کن توسط دولآ نقش اصلي را در حمايآ از تولييي

 کني.ايفا مي

  هاي مهم دولتيي کنترل بنگاه« بزرگ را بگير و کوچک را رها کن»دولآ چين براساس سياسآ

 هاي محلي واگذار کرد.هاي دولتي کوچک را نيز به دولآدر اختيار گرفآ و  بازسازي بنگاه را

 چيين در راسيتاي حماييآ از  ترين ابزارهاي سياسآ پوليبرنامه هيايآ اعتبار ي ي از کلييي

 توليي اسآ. 

 بل بيازار هاي کسب و کار، تنظيم رقابآ براي هيايآ اقتصاد در مقاژاپن از طريق تمرکز بر گروه

ريزي و ديوانساالري، به حمايآ از توليي کزاد، فرمانيهي اقتصاد از طريق هيايآ اعتبار و برنامه

 اي خود پرداخته اسآ.هاي توسعهدر جهآ تحقق سياسآ

 بااي در دو مقطع زماني  قبيل از مي« رتسوکي»و « زايباتسو»هاي کسب و کار که اامل ايجاد گروه

 اني.بر توليي و راي اقتصادي ژاپن مؤثر بودهجنگ جهاني و بعي از کن 

 هاي تسيهيل کننييه رتسو خالء سرمايه خطرپذير، زيرساخآهاي کسب و کار کيبا ايجاد گروه

 توليي و توزيع و فرهنگ کارکفريني در ژاپن برطرف اي.

 وسوم به دريچه هيايآ، جلسات منظم و پيوسته بين بانيک سياسآ هيايآ اعتباري در ژاپن م

دهي در جهآ تقويآ براي هيايآ منابع بان ي و سياسآ وامهاي خصوصي مرکزي ژاپن و بانک

 اي. توليي در اين کشور را اامل مي
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   مقدمه مقدمه  
اي در راستتاي اهتدات توست ه تقويت آنهاي اساسي در جهت رشد اقتصادي هر کشوري، توجه به توليد و يکي از مؤلفه

وکتار، تاتار  هاي مؤثر بتر رشتد اقتصتادي از ج کته ک ت باشد، چراکه توليد با درگير کردن ساير مؤلفهآن کشور مي

اي پذيري اقتصاد را در سطح منطقتهگذاري و ... زمينه رشد و رقابتخارجي، کاهش فقر و ايااد عدالت اقتصادي، سرمايه

انتداز گتذاري و ت يتين چشت رو، ح ايت از توليد يکي از محورهتاي اساستي سياستتکند. از ه ينل ميو جهاني ت هي

از  موفق شتر  آستيا نگاهي به کشورهايجهاني کشورها براي مطرح شدن در جايگاه اقتصاد جهاني است. در اين راستا، 

در جهتت رشتد و توست ه اقتصتادي  ح ايت از توليتد برايهاي آنها ، به خوبي بيانگر اقداما  و تالشج که چين و ژاپن

در حيا  سياستي و آنها هاي مت ددي که دهد که با وجود فراز و نشي نشان مياست. بررسي سير تاريخي اين کشورها، 

اند طتي به دليل برخورداري از يک استراتژي و سياست توس ه صن تي هدف ند توان تهاند، اما اقتصادي خود تاربه کرده

رو، د دهه، با تقويت و توس ه توليدا  صن تي خود، امروزه در بين برترين اقتصادهاي جهاني جتاي بگيرنتد. از ه تينچن

توانتد تاربيتا  هتاي مختکتف، متيتقويت و ح ايت از توليتد طتي دوره راستايهاي آنها در مروري بر اقداما  و تالش

قرار دهد. بتر ايتن استاآ، آنکته کته در  از توليد ر براي ح ايتريزان کشوروي سياستگذاران و برنامهارزش ندي را پيش

تالش دارد شترح مختصتري از اقتداما   1هاي ماکس شوراي اسالميهاي مرکز پژوهشآيد با استناد به گزارشادامه مي

 صور  گرفته در اين دو کشور را در جهت ح ايت و تقويت توليد بازگو ن ايد.

  جايگاه چين در اقتصاد جهانیجايگاه چين در اقتصاد جهانی  
دومين  2ميکيارد دالر 14.217نفر و حا  توليد ناخالص داخکي  1.415.045.928با ج  يت  2018چين در سال 

، توليتد 2015تتا ستال  1978با شروع اصالحا  اقتصادي از سال  شود.اقتصاد بزرگ دنيا پس از آمريکا شناخته مي

ستال  40شد پيدا کترد بته طتوري کته طتي درصد ر 9.7ناخالص داخکي حقيقي چين با نرخ ميانگين ساليانه حدود 

تتا ستال  1981زنتد کته از ستال متي شده است. ه کنين بانک جهاني تخ تينبرابر  30اخير، اقتصاد چين حدوداً 

تترين اقتصادببراستاآ چتين بته بتزرگاکنتون ه  ميکيون نفر در چين از فقر شديد ناا  پيدا کردند. 679، 2010

ترين نگهدارنده ذختاير ارزي ختارجي در ترين تاار  کننده کاال و بزرگتوليدکننده، بزرگترين قدر  خريد(، بزرگ

 جهان تبديل شده است.

  ها و اقدامات چين در حمايت از توليدها و اقدامات چين در حمايت از توليدبرنامهبرنامه    
، دولت چين ه اننتد کتره جنتوبي و ژاپتن بتاور داشتت کته بته 1978در واقع، با شروع اصالحا  اقتصادي در سال 

هتاي هاي تاتاري بتزرگ در اتصتال بتا زنايترهاي صن تي در اقتصادي که توسط ت دادي از گروههکارگيري سياست

به ه ين دليل، دولت چين تالش تر و کارآتر است، شود، ک  هزينههاي کوچک و متوسط رهبري ميمت ددي از بنگاه

از توليد و رشد اقتصتادي ختود هاي اقتصادي اين کشور، به ح ايت هدايت برنامهبا پررنگ کردن نقش دولت در  کرد

داري بتا ترکيبتي از نتوعي از سترمايهکته اي اين کشور بپردازد. به عبارتي، اقتصاد چين هاي توس هدر جهت سياست

کند بازار را غالبتاً از طريتق ح ايتت از هاي خصوصي و دولتي و هدايت آشکار دولت است در آن دولت س ي ميبنگاه

                                                           
، 1396آبتان متاه  -«. تاربته دولتت چتين4توليتد، الگوي راهبتردي ح ايتت از »هاي ماکس با عنوان گزارش دفتر مطال ا  اقتصادي مرکز پژوهش. 1

 1397شهريور  -«هايي از تاربه ژاپن. درآ10الگوي راهبردي ح ايت از توليد، »هاي ماکس با عنوانگزارش دفتر مطال ا  اقتصادي مرکز پژوهش

 (2019ال ککي پولب. م اونت ديپک اسي اقتصادي وزار  امور خارجه به نقل از گزارش صندو  بين2
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يتشان را دارد، هدايت کند و در چنين اقتصادي، تأمين مالي بانکي نقتش اصتکي را ايفتا صنايع خاصي که انتظار موفق

 شود:کند. در ادامه نقش دولت چين در ح ايت از توليد و رشد اقتصادي اين کشور بررسي ميمي

يکتي از راهکارهتايي کته دولتت چتين در جهتت  :و توسعه بخش خصوصيي هاي بزرگايجاد بنگاه* کمک به 

هتاي ز توليد خود در راستاي سياست توس ه صن تي اين کشور از آن استفاده کرد، تقويت و ح ايت از بنگتاهح ايت ا

شتد  در ايتن هاي کوچک و متوسط باعث کاهش هزينه توليتد متيهاي بنگاهبزرگ دولتي بود که در اتصال با زنايره

 راستا اقداماتي که دولت چين اناام داد عبار  است از: 

هاي دولتي سابقه طوالني در تاريخ چين دارند و به طور کامل در بنگاه :هاي دولتي بزرگبنگاهحمايآ از  -

که کشور چتين در بته واستطه  ،1949مالکيت دولت ه تند و ب د از تأسيس ج هوري خکق چين در سال 

بودنتد کته  هتاي دولتتياين بنگاهنيافتگي در آستانه ورشک تگي قرار گرفت، دوره طوالني از جنگ و توس ه

شد، اناتام ريزان دولتي م ين ميه ه وظايف ساختن کشور را بر عهده گرفتند و اهدافي را که توسط برنامه

دادند و عالوه بر آن، نقش مه ي در تأمين م يشت ت تداد ب تياري از متردم، اياتاد اشتت ال و ارافته طيتف 

و بازنش تگي ايفا کردنتد، امتا بتا ايتن  هاي پزشکي و سالمتمتنوعي از خدما  اجت اعي، آموزشي، مراقبت

عدم ساختار حاک يت شرکتي، عتدم برختورداري از ها با مشکالتي از قبيل مداخال  سياسي، حال اين بنگاه

ها در م ير تاتاري اي و ... مواجه بودند که باعث شده بود انگيزه الزم براي هدايت اين شرکتمديران حرفه

اصتالح و « بتزرگ را بگيتر و کوچتک را رهتا کتن»چين براستاآ سياستت رو، دولت شکل نگيرد. از ه ين

-هاي دولتي را در دستور کار قرار داد که براساآ آن دولت مرکزي کنترلش را بتر بتزرگکارآمدسازي بنگاه

هتاي دولتتي کوچتک را هاي دولتي حفظ کرد و به دولت محکي اجازه بازسازي بنگتاهترين بنگاهترين و مه 

هتاي دولتتي هاي گشايش و اصالحا  اقتصادي شتروع شتد، بنگتاهکه سياست 1978، از سال در واقع داد.

کته بتراي کتاهش منتابع آنهتا از  اند. به طوريدستخوش فرآيند طوالني از دگرگوني سازنده و تدرياي شده

رشک تته ادغتام تر و ناکارآمد ت طيل يا وهاي دولتي کوچکهاي بانکي، ت داد ب ياري از بنگاهها و وامبودجه

-ها کارگر در آن زمان اخراج شدند. با اين حال ت داد ب تياري از بنگتاهيا فروخته شدند و ه کنين، ميکيون

هاي ککيدي و استراتژيک با موفقيت از واحتدهاي توليتدي ناکارآمتد کته تحتت هاي بزرگ دولتي در بخش

در ه کنتين،  ودآور تبديل شتده بودنتد.کرند به نهادهاي تااري حقوقي و سبرنامه اقتصادي دولت ع ل مي

هاي دولتي توستط دولتت مرکتزي، متورد اصتالح قترار ترتيبا  نهادي حک راني مالکيت بنگاه 2003سال 

گتذاري هاي دولتي شوراي دولتي و شترکت سترمايهگرفت. بر اين اساآ، ک ي يون اداره و نظار  بر دارايي

-طرت دولت ايااد شدند و در نتياه مالکيت ب تياري از بنگتاهگذاراني از هوياين مرکزي به عنوان سرمايه

هتاي دولتتي و شترکت هتوياين ها به ک ي يون اداره و نظار  بر دارايتيهاي دولتي به بيرون از وزارتخانه

اکنون تحت مالکيت ک ي تيون اداره و نظتار  مرکزي منتقل شد. تحت اين چارچوب اکثر صنايع بزرگ ه 

که نهادهاي مالي دولتي تحت شرکت هتوياين مرکتزي از طرت دولت ه تند در حالي هاي دولتيبر دارايي

هاي دولت مرکتزي ماننتد وزار  هاي دولتي ه کنان تحت کنترل وزارتخانهه تند. با اين حال برخي بنگاه

صن ت و فناوري اطالعا ، وزار  کشتاورزي و وزار  آمتوزش بتاقي ماندنتد. ک ي تيون اداره و نظتار  بتر 

هاي دولتتي و هاي بنگاهاي بر نگهداري از داراييهاي دولتي و شرکت هوياين مرکزي نظار  گ تردهاييدار
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وکارهتا ني تتند. ه کنتين ک ي تيون اداره و کارآمدي بيشتر آنها دارند، اما درگير ع کيتا  روزمتره ک ت 

نظتارتي و قراردادهتايي کته هتاي هاي مديريتي را نيز با م رفتي سي تت هاي دولتي انگيزهنظار  بر دارايي

 زند، ارتقا داده است.پرداخت مديران را به نحوه ع ککردشان پيوند مي

هاي دولتي در توليد ناخالص صتن تي چتين دهد که سه  بنگاهآمارها نشان مي: گسترش بخش خصوصي -

ولتتي از هاي دکاهش يافته است. ت داد کل بنگاه 2013درصد در سال  25به  1998درصد در سال  50از 

-کاهش يافتند. با اين حتال ت تداد بنگتاه 2013مورد در سال  18.574به  1998مورد در سال  64.737

هتاي باشتد بته طوريکته ت تداد بنگتاههاي مذکور ميهاي دولتي که دولت مالک آنهاست ب يار ک تر از رق 

تته استت. ه کنتين کتاهش ياف 2013مورد در مارآ  115به  2003مورد در سال  196دولتي مذکور از 

 2013درصد در ستال  5به  1998هاي ه ه صنايع در سال درصد بنگاه 39هاي دولتي از سه  ت داد بنگاه

درصتد  40درصتد بته  68.8هتاي دولتتي نيتز از هاي صن تي بنگتاهرسيده است. در ه ان دوره کل دارايي

هاي دولتتي شهري توسط بنگاهدرصد از کل اشت ال  78حدود  1978کاهش يافته است. ه کنين در سال 

هاي دولتي کاسته شد به طتوري کته ايتن سته  در ستال ايااد شد، اما در طول زمان از سه  اشت ال بنگاه

هتاي ثابتت گذاري دارايتيهاي دولتي در سرمايهسه  بنگاه درصد کاهش يافته است. 17به ک تر از  2013

  کاهش يافته است. 2013در سال  درصد 25به حدود  1978درصد در سال  80نيز از حدود 

در استناد  1986هاي تاتاري اولتين بتار در ستال مفهوم گروه: هاي تجاري و تيم مليگيري گروها ل -

بيتا بيشتتر( گتروه  100ترين ت رکز اين سياستت توست ه حتدود ارافه شد. مه  چين رس ي شوراي دولتي

شتناخته شتدند کته « تتي  مکتي»د که به نام هاي مه  استراتژيک بوهاي بزرگ در زمينهمتشکل از شرکت

 ال ککي بود.هاي رقابتي در سطح بينهاي مه  اقتصادي و ايااد بنگاههدت از ايااد آن حفظ کنترل بر بخش

« هتاي تاتاريچند پيشنهاد براي تشکيل و توس ه گتروه» که مقررا زماني 1987بر ه ين اساآ، از سال 

بته  1993سرعت زيادي ع دتاً در بخش دولتي پديدار شدند و از سال  هاي تااري بابه تصوي  رسيد، گروه

هتاي تاتاري هاي غيردولتتي، گتروهب د نيز به دليل مورد توجه قرار گرفتن مالکيت خصوصي و ظهور بنگاه

متورد در  2.472هاي تااري از دهد که ت داد گروهغيردولتي نيز وارد اين عرصه شدند. آمارها نيز نشان مي

ه کنتين آمارهتا نشتان  رسيده استت. 2007مورد در سال  2.926درصد افزايش به  18.4با  1998سال 

هتاي هاي تااري با مالکيت دولتي کاسته شده و در مقابل، سه  گتروهدهد که با گذر زمان از سه  گروهمي

درصتد در  65هاي تاتاري دولتتي از تااري با مالکيت خصوصي افزايش يافته است. به طوريکه، سه  گروه

درصتد در ستال  19کاهش يافته و سه  مالکيت خصوصي نيز از  2007درصد در سال  45به  2000سال 

 افزايش پيدا کرده است. 2007درصد در سال  44به  2000

هتاي اقتصتادي، دولتت ماندگيهاي تااري به عنوان ابزاري مناس  براي جبران عق ه کنين، اه يت گروه

هاي تاتاري راهکارهتا و امتيتازاتي را در جهت ح ايت از توس ه و گ ترش گروه چين را بر آن داشت تا در

هاي چيني با يک ابتکار سياسي راهکارها ترويج ادغام و تصاح  ميان بنگاهنظر بگيرد. در اين راستا، يکي از 

ن، ي نتي ترين گروه تااري در صنايع آهن و فوالد چتيبود. به طور مثال، بزرگ «قوي -قوي»به نام ترکي  

از طريق ادغام و بازسازي گتروه هکتدينگ شتانگهاي متالوژيکتال و  1998گروه شانگهاي بافواستيل در سال 



 

5 
 

هتاي گروه هگروه شانگهاي ميشان توسط شرکت آهن و فوالد شانگهاي باشوان تأسيس شد. از طرفي ديگر، ب

متالي، تاتار  ختارجي، ترکيت  گتذاري، تتأمين گيري در سترمايهتااري مکي امتيازا  مختکفي از تص ي 

 سرمايه و تزريق سرمايه اعطا شد. -بدهي

-سياستتاجراي دولت چين در راستاي راهکار ديگر  تأمين مالي مناسب از طريق اصالح ساختار نظام بان ي:* 

تتا ساختار سي ت  بانکي چين کته به طوريکه . بود، بحث تأمين مالي از طريق ساختار نظام بانکي هاي اقتصادي خود

شد ه زمان تنها در بانک مرکزي چين که از چند بخش با وظايف مشخص تشکيل شده بود، خالصه مي 1978سال 

بدوره اول: ب د از شروع اصتالحا  اقتصتادي در ستال  دوره 2در با آغاز اصالحا  اقتصادي، اصالحا  نظام بانکي نيز 

هتا بتا کارکردهتاي طيف متنوعي از بانکر به ايااد اناام گرفت که منا، (2000تا  1994، دوره دوم: از سال 1978

با اين حال ه کنان دولت مرکزي چين، اختيار کامل کنترل سي ت  پولي را در اختيار داشتت چترا کته  .مختکف شد

دولت چين به خوبي اه يت سي ت  بانکي و پولي را به عنوان مرکز فرماندهي براي ايااد رشد اقتصتادي در  کترده 

هاي بتزرگ بتا ها و طرحگذاري بنگاهرو، با در اختيار گرفتن کنترل سي ت  پولي به تأمين مالي و سرمايهبود. از ه ين

در واقع، دولت چين موق يت ب تيار پرنفتوذ و اثرگتذاري در سي تت  بتانکي دارد و بتا  هاي اجت اعي پرداخت.اولويت

بانکي را به طور کامل در اختيتار دارد. در ذيتل  هاي بانکي تخصصي متنوع ه کنان کنترل نهادهايوجود ايااد گروه

 هاي ايااد شده در چين در جهت ح ايت از توليد ارافه شده است: برخي از کارکرد بانک

در اين بخش چهار بانک کامالً تخصصتي  هاي کامالً دولتي سابق(:هاي تجاري سهامي ايه)بانکبانک -

ال کل، بانک تاار  و ساز، بانک چين در تاار  بين هاي ساخت وشامل بانک ساخت و ساز چين براي طرح

دهي بخش کشاورزي قترار دارد دهي تااري و صن تي و بانک کشاورزي چين براي وامصن ت چين براي وام

چهتار بانتک  1998. تتا ستال وظيفه تأمين مالي توليد به آنها سپرده شد 1979سال  با تأسيس آنها در که

ها و نواحي اقتصادي خاصي محدود ها، بخشدهي مقدار ثابتي به بنگاهبراي واممذکور توسط برنامه اعتباري 

توان تند تدريااً خود را از چنين دستورال  ال  و الزاماتي رها ستازند. هت   1998شدند و تنها ب د از سال 

رگ در هتاي بتزهتا، ه ته بنگتاهها تا حد زيادي از بين رفته و هر يک از اين بانتکاکنون اين تخصص بخش

دهتي و کنتترل هاي مذکور هنوز توانتايي بتراي جهتتهرچند که بانککنند. شان را تأمين مالي ميمحدوده

 گيرندگان ندارند.مالي بر وام

سه بانک سياستتي کتامالً دولتتي شتامل  1994در سال  هاي کامالً دولتي فعلي(:بانک سياستي)بانک -

مالي و ح ايت از توس ه کشتاورزي و نتواحي روستتايي در بوظيفه ارافه خدما  بانک توس ه کشاورزي چين

بمأموريت اين بانک فتراه  کتردن ختدما  متالي بتراي ، بانک صادرا  و واردا  چينچين را بر عهده دارد(

-ارتقاي صادرا  چين مخصوصاً محصوال  دانش بنيان و با فناوري باال، ت هيل واردا  تاهيتزا  و ماشتين

هاي داراي مزيت رقابت جهاني و توس ه و تقويتت روابتط اوري، ح ايت از شرکتآال  پيشرفته مربوط به فن

گتذاري و تتأمين متالي بمأموريت اصتکي ايتن بانتک سترمايهو بانک توس ه چين با کشورهاي خارجي است(

هاي صن تي و زيرساختي در مقياآ بزرگ از طريق ارافه وام و خطوط اعتباري بکندمد  داختل چتين پروژه

ريزي مت رکز دولتي به تأمين مالي واحدهاي توليدي بپردازند. ايتن سته تا طبق برنامهس شدند تأسي است(

 بانک بدون هدت سودآوري متصدي اعطاي وام خاص از طرت دولت مرکزي ه تند. 
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دو نوع بانک  هايي که مال يآ کنها در تصرف دولآ نيسآ(:هاي تجاري سهامي مشترک)بانکبانک -

هتاي بانک تااري ستهامي مشتتر  و ت تدادي از بانتک 12تااري خصوصي در چين وجود دارد که شامل 

بتراي افتزايش رقابتت در بتازار  1990يا اوايتل دهته  1980ها در اواخر دهه خارجي است. بيشتر اين بانک

دهيباعتبتاري( ن تي برنامته وام ها هرگز مکزم به تطبيق با قتوانينبانکي چين تأسيس شدند. اکثر اين بانک

هاي دولتي غيتر ستودآور نبودنتد و فرصتتي بتراي حتق کنتترل و اياتاد دهي به بنگاهشدند و مابور به وام

 شان داشتند.ساختارهاي کارآتر از زمان تأسيس

. ويژگتي باشتندهاي محکي ميترين دسته از بانکبزرگ هاي محلي(:هاي تجاري اهري)جزء بانکبانک -

هتاي تر و بانکهاي سهامي شده بزرگهاي محکي و رقابت با بانکها ارزيابي بهتر اعتبار شرکتوع بانکاين ن

 ترين نهادهاي مالي چين قرار داده است.تااري خصوصي است که آنها را در ميان خالقانه

نقتش ترين نهادهاي مالي روستتايي ه تتند کته مه  هاي محلي(:تعاوني اعتباري روستايي)جزء بانک -

هتاي کشتاورزي و ح ايتت از توست ه اصکي آنها، فراه  کردن خدما  مالي براي کشتاورزان محکتي و بنگتاه

ها مانند ب ياري از نهادهاي مالي ديگر در چين عتالوه بتر اينکته اقتصادي نواحي روستايي است. اين ت اوني

طوح مختکف دولت چين بتراي هاي متنوعي از ستحت نظار  م تقي  دولت ه تند، ناچارند از دستورال  ل

 ح ايت از توليد تب يت کنند.

گيترد کته يتک ستر اي از مداخال  دولت را در برميهدايت اعتبار سياستي است که دامنه هيايآ اعتبار:برنامه * 

هاي ترجيحي است و سر ديگر اين طيف، سازي نظام بانکي و تخصيص ن بتاً مت رکز اعتبارا  با نرخطيف آن، دولتي

هتا را بته صتورتي هتا و طراحتي نظتام انگيزشتي خاصتي استت کته بانتکدهي دولت به رفتار سودجويانه بانکجهت

قک ترو دريکته هتدايت شتامل دهتد. خودانگيخته و اختياري در م ير مطکوب طراحي شده از سوي دولتت قترار متي

باشتد و آن طتور کته دهي ميد وامگيرنده به عالوه ميزان رشدهي بانکي براساآ نوع صن ت و اندازه وامتخصيص وام

باشد. اين برنامته نيتز بته عنتوان اش ميترين ابزارهاي سياست پوليدولت چين اعالم کرده، اين برنامه يکي از ککيدي

براي ح ايتت از دولتت متورد توجته  1998ترين تص ي  سياست پولي از زمان شروع اصالحا  اقتصادي تا سال مه 

تترين بانتک دهتي بتزرگحتدود يتک ستوم از وام 1990اساآ اين برنامه، در اوايل دهه دولت چين قرار گرفت و بر 

هتاي هاي ککيدي اقتصادي تخصيص داده شد. يک سوم ديگر به داراييتخصصي چين ي ني صن ت و تاار  به بخش

دهتي بانتک مدرصد وا 20دهي شد و تنها ک تر از هاي محکي وامهاي خاص دولتدرصد ديگر براي پروژه 10ثابت و 

دهتي بتانکي بته صتور  سترمايه در درصتد از وام 85تتا  80گيري شد. م  والً به صور  م تقل و اختياري تص ي 

درصتد باقي انتده بته نوستازي  20تتا  15هاي تااري( بود و درصد بنگاه 20درصد صن تي و  65تا  60گردشببين 

ني با استفاده از اين طرح به ح ايت از توليد پرداخته در ما وع چين طي دو بازه زما آال  تخصيص داده شد.ماشين

ستازي نظتام بتانکي و تخصتيص ، از طريتق دولتتي1998است. يک مرحکه از زمان شروع اصالحا  اقتصادي تا سال 

دهي ، سر ديگر اين طيف، با جهت1998هاي ترجيحي است و مرحکه ديگر ب د از سال ن بتاً مت رکز اعتبارا  با نرخ

هتا بته صتورتي خودانگيختته و ها و طراحي نظام انگيزشي خاص بتراي هتدايت بانتکرفتار سودجويانه بانکدولت به 

باشد. در واقع، دولت چين تالش کرده از اين طريق ه واره ت کط دولت را اختياري در م ير مطکوب طراحي شده مي

 اي خود حفظ کند.هاي صن تي و توس هبر بازار پول در راستاي سياست
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گذاري در اقتصاد آثتار جتانبي مثبتت وستي ي در ست ت تقارتا و رونتق سرمايه گذاري:سازي سرمايهاجتماعي* 

هاي اقتصادي دارد، اما اين پيامد جانبي مثبت در محاسبا  بازدهي جايگاهي ندارد. بنتابراين، دولتت چتين بته بخش

گذاري، بته بتازدهي اجت تاعي خصوصي سرمايهگذاري اجت اعي روي آورد که در آن به جاي توجه به بازدهي سرمايه

هتا بته بدين صور  که، دولت چين با تحت کنترل گرفتن کامل نظام پولي و متالي و انتقتال بانتک شود.آن توجه مي

هتاي هاي دولتي و صنايع در خطر ورشک تگي، متانع از ت طيکتي بنگتاهدولت و تخصيص دستوري منابع آنها به بنگاه

، از شتد و از ايتن طريتقمتي ،آال  و ... داشتندز قبيل تأمين هزينه مواد اوليه، فرسودگي ماشيندولتي که مشکالتي ا

هتاي سياستتي بته خصتوص کرد، که در اين راستا بانتکجکوگيري مي بيکاري، ايااد فقر، کاهش اميد به زندگي و ...

ق تالش کرد تا با جکوگيري از هتدررفت بانک توس ه چين نقش اساسي را ايفا کردند. در واقع، دولت چين از اين طري

هاي دولتي چتين شتود و اي مانع از رهاسازي و ب تن بنگاهمنابع بانکي و هدايت درست آنها در جهت سياست توس ه

به خکتق فرصتت گذاري را رق  بزند و به نوعي با کنترل شرايط اقتصادي و اجت اعي کشورش اجت اعي سازي سرمايه

 ردازد.براي توليدکنندگان بپ

   20182018وضعيت اقتصادی ژاپن در سال وضعيت اقتصادی ژاپن در سال  
 1ميکيتارد دالر 176.5توليتد ناختالص داخکتي حات  ، 2018در ستال  ميکيون نفر 127.185.332ژاپن با ج  يت 

. ژاپن منابع طبي ي محدودي دارد و اکثر جزاير آن کوه تاني و استسومين اقتصاد بزرگ دنيا پس از آمريکا و چين 

هاي پيشرفته يکي از پيشتگامان ع تده گذاري گ ترده در فناوريرشد بخش صن ت و سرمايه آتشفشاني است، ولي با

دهد اي از درآمدهاي اقتصادي ژاپن را تشکيل ميدر صن ت و تکنولوژي دنيا شناخته شده است. صادرا  بخش ع ده

تترين يکتي از پيشترفته ترين شرکاي تااري اين کشور ه تتند. ژاپتن بته عنتوانو آمريکا، چين و کره جنوبي ع ده

ستازي، صتنايع کشورها در زمينه توليد اتومبيل، تاهيزا  الکترونيکي، ماشين ابزار، فوالد و فکزا  غيرآهنتي، کشتتي

 شود.شي يايي و ن اجي و صنايع غذايي فرآوري شده مح وب مي

  ها و اقدامات دولت ژاپن در حمايت از توليدها و اقدامات دولت ژاپن در حمايت از توليدبرنامهبرنامه  
ها و اقتداما  در اين کشور رخ داده است که طي آن برنامه 2با چهار دوره تاريخي مه  تحوال  اقتصادي ژاپن ه زمان

هاي ک   و کار، تنظي  رقابت براي هدايت اقتصتاد در مقابتل بتازار آزاد، فرمانتدهي ت رکز بر گروه مت ددي از ج که

ال ککتي و ورود ان تاني، توست ه روابتط بتينريزي و ديوان االري، تربيت نيتروي اقتصاد از طريق هدايت اعتبار، برنامه

تترين و را در جهت توس ه صن تي و رشد اقتصادي خود به کتار گرفتت کته مهت  هاي تااريفناوري غرب و سياست

 باشد:اثرگذارترين آنها بر روند توليد و رشد اقتصادي آن به شرح زير مي

                                                           
 (2019ال ککي پولب. م اونت ديپک اسي اقتصادي وزار  امور خارجه به نقل از گزارش صندو  بين1

-1868«بمياتي»دوران . 2وري کشاورزي به تدريج افزايش يافتت و تاتار  و ماليته و صتن ت رشتد کترد(  ( ببهره1867-1603« بادو»دوران .1. 2

هتاي جديتد سازي و استخراج م ادن تأسيس شدند و نظامي توليدا  نظامي، ابريش  ري ي، کشتيدر اين دوره ب ياري از کارخاناا  دولتي برا(ب1914

. دوران بتين دو 3هاي مه  در اين دوره بتوده استت(  هاي سهامي م رفي شدند، ه کنين پويايي بخش خصوصي يکي سياستپول و بانکداري و شرکت

ار داشت به طوريکه ت ام صنايع سنگين و شي يايي در اين کشور رشد کردنتد و از ظرفيتت (بدر اين دوره صادرا  رونق ب ي1914-1945جنگ جهانيب

، دوره رشتد «1945-1951»تاکنون(باين دوره با بازسازي يا اصالحا  پس از جنگ 1945.دوران پس از جنگ جهاني دومب 4مند شدند(  صادرا  بهره

 ه راه بوده است(.« تاکنون 1973»، و دوره رکود و کاهش رشد اقتصادي«1973-1952»سريع
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فتر  کته رقابتت بتين چنتد شترکت م تدود کته  : دولت ژاپن بتا ايتنکارهاي کسب و گروه و تمرکز بر ايجاد* 

تتر رقابتت کنتد، تري داشته باشند ن بت به اينکه يک شرکت بزرگ با ت داد زيادي حريتف کوچتکه اهنگي موزون

در دو  کرد که آنها ها تشکيل شده بودنداي از بنگاهکه از ما وعههاي ک   و کاري ترجيح دارد، اقدام به ايااد گروه

دوره اول، مربوط به دوران قبل از جنگ جهاني انتد  نقش داشتهکشور مقطع زماني بر توليد و رشد اقتصادي اين 

هتاي قتانوني م تتقل را اي از بنگاهنام داشتند ما وعه «زايبات و»هاي ک   و کار در اين دوره که گروه دوم اسآ.

 ويژگتييت يک شرکت هکتدينگ يتا شترکت متادر قترار داشتت. دادند که به طور کامل يا بخشي در مالکتشکيل مي

 .، به شکوفايي اقتصادي ژاپن در دوران قبل از جنگ جهاني دوم منار شدزايبات وها

هاي ک   و کتار در ايتن گروهاست.  دوران پس از جنگ جهاني دومنيز مربوط به  هاي ک   وکارگروهدوره دوم 

هايشتان بتا ستازوکارهاي حک رانتي کته ف اليتت ه تتندمديريت م تقل و داراي  شوندناميده مي« رت وکي»بخش 

و يک بانتک ه تته اصتکي  شرکتي نظير شوراهاي رياستي، مالکيت تقابل و مبادال  پرسنکي در ه  تنيده شده است

ا در دوران هاي ک   و کتاري بته دنبتال اقتداما  آمريکتدر واقع، اين نوع گروهدهد. گروه ک   و کار را تشکيل مي

هاي بزرگ زايبات ويي شامل ميت ويي، ميت وبيشتي و ستوميتومو شتکل گرفتت. دو نتوع جنگ براي انحالل شرکت

هاي عضو داراي رابطه نزديکي با مؤس ا  رت وي افقي شرکترت وي افقي و ع دي است. در کيرت و، کياصکي کي

بزرگ که در واقع ه ان سه زايبات وي بزرگ قبتل از رت وهاي مالي ه تند که ه ته آنان يک بانک اصکي است. کي

 ، گروه ميت توييشرکت عضو 27با  رت وي افقي بزرگ شامل گروه ميت وبيشيجنگ بودند، اين بار به عنوان سه کي

 به حيا  خود ادامه دادند و سه گروه ديگر نيتز بانتک فتوجيشرکت عضو  20با ، گروه سوميتومو شرکت عضو 20با 

 30ايکتي کانگيوبانتک بتا بتيش از  -شرکت عضو و گروه دايي 35شرکت عضو، بانک سانوا متشکل از  29متشکل از 

هتا در گيرند. در واقع، در اين گروه بتا ستازماندهي شترکتباشند که ه ه آنها انواع صنايع را در برميشرکت عضو مي

هتاي ک ت  و ه کنين، گتروه پرداختند.ايت از صنايع ميرت ويي و واب تگي آنها به منابع بانکي به ح هاي کيگروه

هتاي متالي، دهند و مداخال  آنها باعث ت يير فرصتکار افقي ري ک را تق ي  کرده و منابع را به خوبي تخصيص مي

رت وي ع ودي يا گروه دوم، هاي کياما شرکت ها شده است.هاي راهبردي و بازسازماندهي مديريت بنگاهگيريجهت

توليدکننتده و رت وي ع ودي متشکل از يتک تگي گروه اول را نداشته و به آن شکل، ه ته پولي ندارند، بککه کيواب

کنندگان و پي انکاران در ايتن گتروه پيرامتون يتک بنگتاه بتزرگ . به عبار  ديگر، تأمينکنندگان واب ته استتأمين

هاي ک ت  و  تگي به بانک خاصي ندارند.  در ما وع، گروهاند و وابصن تي مانند تويوتا، سوني و ... سازماندهي شده

کار ژاپن در شروع دوره پس از جنگ و دوره رشد سريع پس از آن، در پر کردن شکات اقتصاد ژاپن که هنوز به بکتو  

رمايه نرسيده بود، مؤثر بودند. آنها نقش اصالح نظام بازار و جبران ک بودهاي نهادي را بازي کردند. بانک هر گروه ست

کردنتد. ه کنتين، ها، اعتبار تااري براي يکديگر فراه  متيکرد و شرکاي تااري گروهمورد نياز شرکت را تأمين مي

فقدان بازارهاي کااليي بالغ و زيرساخت زنايره عرره سب  شد تا توليدکنندگان، فروشتندگان اجتزا و متواد اوليته را 

هاي ت هيل کننده توليتد و توزيتع و خالء سرمايه خطرپذير، زيرساخت رت وپيدا و از آنها ح ايت کنند. در واقع، کي

 فرهنگ کارآفريني را پر کرد.

ژاپن يک قدم از رقابت صرت در اقتصاد جکتوتر رفتت و  تنظيم رقابآ براي هيايآ اقتصاد در مقابل بازار کزاد:* 

ها و بين دولت و بخش خصوصتي تکفيتق کترد. تنظتي  يتک اي را با مزاياي ه کاري و ت اون در ميان شرکتم ابقه
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تواند نتايج بهتري تري است اما ميهدايت اقتصاد در قياآ با تکيه بر بازار آزاد، راه پيکيدهم ابقه سازمان يافته براي 

-برمتي کنندگان را به ه کتاري در عتين رقابتتآورد و شرکتبه بار آورد، زيرا کانون توجهي براي رقابت به وجود مي

براي موفقيت تنظي  رقابت در اقتصاد بايد مورد توجته قترار گيترد کته ژاپتن بته  شرطانگيزد. در اين راستا، سه پيش

خوبي به آنها ع ل کرد: الف( جوايز: دسترسي ترجيحي به اعتبار داخکي و ارز خارجي از ج که جوايزي بود کته بتراي 

کننتدگان قواعد بايتد روشتن باشتد تتا شترکتشده بود. ب( قواعد:  هاي ژاپني در نظر گرفتهايااد رقابت بين شرکت

گيرد و چه رفتاري ماازا  دارد. بر اين مبنتا، قاعتده اصتکي دولتت ژاپتن بتراي انتختاب بدانند چه رفتاري جايزه مي

-ر متيها بر مبناي ع ککرد اقتصادي آنها بود که ع دتاً تحت صادرا  کتاالهي غيرستنتي قترابرندگان و توزيع پاداش

طترت ي نتي وجتود تر از بازارهاي داخکتي استت. ج( داوران قابتل و بتيگرفت. چراکه بازارهاي صادراتي ب يار رقابت

طرت و صالح در تنظي  رقابت و قاعتده م تابقه براي اع ال قواعد و جکوگيري از تقک  وجود داوران بينهادهاي قوي: 

کرد انواع مختکفي از داوران وجود داشتند به طتور ژاپن طراحي ميهايي که رروري است. بر ه ين اساآ، در م ابقه

ال کل نيتز داوران مثال در سي ت  بانکي، بانک مرکزي م ئول اناام م ابقه بود و مقاما  وزار  صن ت و تاار  بين

 سياست صن تي در اين کشور بودند.

 عهتاي ک ت  و کتار دو مقطتيز ه کون گروهبرنامه هدايت اعتبار ن فرمانيهي اقتصاد از طريق هيايآ اعتبار:* 

 زماني به رشد اقتصادي ژاپن ک ک کرد:

بانک مرکزي ژاپن که تحت مالکيت خصوصي بود، بته يتک  1932در سال  پيش از جنگ جهاني دوم: -

بانک دولتي به منظور اجراي منتافع مکتي، تتأمين متالي، ح ايتت و ارتقتاي سي تت  اعتبتاري در راستتاي 

ها بتواننتد محصوالتشتان را انتقال يافت. انتقال قدر  خکق پول به دولت باعث شد ژاپني هاي دولتسياست

زير قي ت بازاري صادر کنند و دولت اين تفاو  قي تي را به عنوان يارانه صادراتي در ح اب توليدکننتدگان 

  ارتطراري قتوانين و اقتداما 1937داد. با شروع درگيري نظامي بتين چتين و ژاپتن در ستال افزايش مي

داد کته مختکفي به تصوي  رسيد که يکي از آن قوانين دقيقاً نوعي از تخصيص و کنترل اعتباري را اجازه مي

بته  1937در ستال « تنظي  موقت منابع متالي»ها آن را به کار گرفته بودند. قانون موسوم به تر آل انيپيش

ستازي در ه ه م امال  مالي مداخکه کنند. براي ستادهبانک مرکزي و وزار  دارايي ژاپن اجازه داد تا تقريباً 

-ها و تأمين مالي از طريق بازار سهام کاهش يافتت و تخصتيص منتابع بانتکرژي  هدايت اعتبار، ت داد بانک

دار بصتنايع دفتاعي در طتي دوران داد که تنها توليدکنندگان اولويتتمحور شد. سي ت  مذکور اط ينان مي

هتاي بتا کنند و صتنايع و بنگتاهاز جنگ( قدر  خريد جديدي بوام( دريافت ميجنگ و بخش صادرا  ب د 

 شوند.الويت پايين ر يف مي

جنگ نيز بته  ارآمد بود و بنابراين پس از دورانسي ت  هدايت اعتبار ب يار ک پس از جنگ جهاني دوم: -

هتاي ک ت  و کتار ها در گتروهطور کامل مورد استفاده قرار گرفت. تقريباً ه ه ارتباطا  موجود بين شرکت

گرفتت. شان از سي ت  هدايت اعتبتار زمتان جنتگ نشتئت متيهاي اصکيمختکف، پي انکاران فرعي و بانک

ه ه آنکه الزم بود اناام شود ايتن بتود کته  تر از هر چيز ديگري شد.بنابراين، ت ايل به اعتبار م تقي  مه 

زمان صتکح ت ييتر پيتدا کنتد. بته جتاي صتنايع جنگتي، اول بندي اولويتي از اهدات جنگي به اهدات دسته

-هايي بودند که از وامسازي و فوالد، سپس صن ت اتومبيل و الکترونيک، باالترين اولويتن اجي، ب د کشتي
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فروشتي، کشتاورزي، هاي متوسط، توليدا  ديگر مانند ختردهشدند. اولويتدهي سي ت  بانکي برخوردار مي

-ترين درجه اولويت جتاي متيشد. صنايع مرتبط با مصرت داخکي در پايينشامل ميآموزش و ساخت ان را 

گرفتند که اميد زيادي به دريافت منابع مالي نداشتند. بته طتور خالصته يتک رژيت  ستاده هتدايت اعتبتار، 

هتا يتا صتنايع هاي مولدبشترکتدهي خکق اعتبارا  بانکي به بخشها براي جهتها و هويجترکيبي از چ ا 

سازي م کن و م يارهاي ع ککردي مانند صادرا ( و جکتوگيري از خکتق اص، اهدات اجت اعي مانند انبوهخ

است. سياست هتدايت  هاي م کن، ارز و ...(بازي در بخشها، سفتههاي نامولد بخريد دارايياعتبار به بخش

هتاي ک مرکزي ژاپن و بانکاعتباري که موسوم به دريکه هدايت بود، شامل جک ا  منظ  و پيوسته بين بان

گفت کته چته هاي خصوصي ميشد که در طي آن بانک مرکزي ژاپن به صور  فصکي به بانکخصوصي مي

دهي، بککه تخصيص آن بتين شان را افزايش دهند. اين هدايت نه تنها ميزان رشد کل وامدهيميزان بايد وام

شتان ماتوز و تأييديته دهيهاي وامبايد براي طرحها کرد. بانکهاي مختکف اقتصادي را نيز ت يين ميبخش

هتا را تهديتد بته اقتداماتي دهي مدنظر ختود، بانتکهاي وامگرفتند و بانک مرکزي ژاپن براي حفظ طرحمي

تتر، بککته بتر هاي جزفيها و زيربخشها نه تنها به بخشکرد. ت ام وامدهي ميمانند کاهش سه يه رشد وام

و کارهاي کوچک و متوسط و ک   و کارهتاي بتزرگ( و نتوع استتفاده بمنتابع ح   اندازه شرکت بک   

کتالن بايتد  شدند. ت تام قتر  گيرنتدگانآال  و سرمايه در گردش( خرد ميمالي براي تاهيزا  و ماشين

هاي بانکي براي اعتبار م تقي  به صنايع مرجحي کته کنندگان وامشد. اين اطالعا  دريافتنامشان ثبت مي

-شتود، متورد استتفاده قترار متيرفت که ارزش افزوده بااليي از آنها حاصل ميويت بودند يا انتظار ميدر اول

گرفت. در ما وع، موفقيت سياست هدايت اعتباري در ژاپن در جهت ح ايت از توليد بته چنتد دليتل زيتر 

 اتفا  افتاده است:
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، ميان نخبگان سياسي محافظته کتار، 1940دهه ارتباط نزديکي که از اواخر  ريزي و ديوانساالري:برنامه -

هاي پيشتاز ژاپن برقترار شتد، اج تاع نظتر الزم را ميتا ستطوح بتاالي دولتت، ديوان االري و مديران شرکت

اي اساستي در توست ه صتن تي ژاپتن در دوره پتس از حکومت و مديريت ايااد کرد. اين اج اع نظر، مؤلفته

در جهتت پيشترفت صتن تي بتراين استاآ، عبتار  بتود از: ماليتا  جنگ جهاني بود. اقداما  دولت ژاپتن 

هاي ک  بهره، ک ک به تحقيق و توس ه، پيشرفت مؤس ا  کوچتک و وام ترجيحي، پرداخت يارانه، سياست

 گذاري و صادرا ، ساخت زيربناها و .... متوسط، محدوديت ورود به بازار، ه اهنگي توليدا ، سرمايه

  بندیبندیجمعجمع  
هاي مختکفتي از جنتگ و ناب تاماني ه بيان شد کشورهاي چين و ژاپن، هر دو در طول حيا  سياسي خود دورهطور که ان

اقتصادي را تاربه کردند، اما هر دوي آنها با اتخاذ يتک راهبترد و سياستت توست ه صتن تي من تا  دستت بته اصتالحا  

-اقتداما  مختکفتي را در جهتت تقويتت و رقابتتاقتصادي در جهت رشد اقتصادي خود زدند. در اين راستا، اين دو کشتور 

پذيري توليدا  صن تي خود و اناام دادند که ت کط کامل دولت بر نظام پولي و مالي و اجراي برنامته هتدايت اعتبتار بتراي 

اتکا به بخش خصوصي

دارهاي اقتصادي ملي و اعتبارات جهتانطباق نزديک برنامه

هاي نهادي قوي براي انتخاب و نظارتمکانيسم

اندازهاي عمومي براي جلوگيري از تورم باالافزايش اجباري و تشويقي پس

ها با يکديگرجلوگيري از رقابت مخرب بانک

ها تک شرکتهاي مورد نظر بودند و تکدار تخصيص منابع به بخشاحترام به استقالل مديريتي نهادهاي مالي دولتي که عهده

کردندرا مطابق با معيارهاي صرفاً اقتصادي انتخاب مي

ه هاي نسبت به مقياس فزايندمرتبط با صنايع بزرگ و بازدهي1960دار در ژاپن در اوايل دهه دهي اولويتبيشتر اهداف وام

.رفتاقتصاد مياي توسعه داده شد، ژاپن صنايعي را توسعه داد که انتظار آثار سرريز آنها در کلوقتي اين صنايع پايه. بودند

هاي است و سهمها را داشتند، توجه بيشتري شدهگذاري و توليد تکنولوژيهايي که بيشترين احتمال رشد، سرمايهبه بنگاه

ي بود که از سوي هايکننده اعتبار تقريباً دو برابر آن بنگاههاي دريافتگذاري در تحقيق و توسعه در توليد، در بنگاهسرمايه

هاي تند واميافها به بازارهاي اعتباري خصوصي دسترسي ميکردند و به محض اينکه شرکتدولت منابع مالي دريافت نمي

(.ات سياسيبا معيارهاي اقتصادي و نه بر مبناي مالحظ)گرفتگيرندگان جديدي تعلق ميها به وامشد و اين وامدولتي قطع مي



 

12 
 

هتاي مختکتف توليتد و در بختشبازده، ورشک ته و ک  هايپذير و حذت بنگاهو ح ايت از صنايع زودبازده و رقابتشناسايي 

اقتصادي قرار گرفت. در واقع، اين دو کشتور بتا  ترين سياست اقتصادي آنها در جهت رشد و توس هوکار به عنوان مه ک  

هتاي بتزرگ، هاي خصوصي و دولتي و ه کنين هدايت منابع بانکي به س ت تأمين نيتاز متالي بنگتاهترکيبي از بنگاهايااد 

و از اين طريق توان تند با توس ه سياست تاار  ختارجي ختود قويت کردند صناي ي را که انتظار موفقيتشان وجود داشت ت

امروزه جايگاه چتين و ژاپتن در و حرکت در م ير جهاني شدن فاصکه خود را با کشورهاي پيشرفته به سرعت کاهش دهند. 

صن تي در ايتن دو کشتور نياز توس ه به عنوان اولين سياست و پيش اقتصاد جهاني گوياي اين امر است که ح ايت از توليد

مورد توجه قرار گرفته است که در آن تأمين مالي بانکي با هدايت و کنترل کامل دولت نقش اساسي را ايفا کترده استت. در 

دهي و خکق و کنترل اعتبارا  بانکي به س ت توليد واق تي يکتي از  محورهتا و ما وع، تاربه اين دو کشور در سياست وام

توانتد متورد توجته م تئوالن و ريتزي اقتصتادي استت کته متيتوليتد در سياستتگذاري و برنامته الزاما  اساستي تقويتت

 سياستگذاران کشور در جهت ح ايت از توليد و توس ه صن تي در کشور قرار گيرد.

-   


