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 چکیده

 لهجم از مختلفی عوامل به دوم جهانی جنگ از پس آلمان اقتصادی معجزه ها،پژوهش از بسیاری در

 مالیاتی هاینرخ كاهش و قیمتی هایكنترل حذف پولی، اصالح متفقین، توسط شده بخشیده بدهی

 پیشرفت تواننمی آلمان، اقتصادی رشد بر عوامل این اثرگذاری میزان از فارغ .شودمی داده نسبت

 بنایسنگ زیرا كرد بررسی آلمان شده طی اقتصادی مسیر از جدای را دوم جهانی جنگ از پس اقتصادی

 یتجربه سیاستگذاری اقتصادكه  پژوهش این منظر از .شد نهاده دوم جهانی جنگ از قبل آلمان اقتصاد

تحلیل و بررسی های تولیدی را وامدهی سیستم بانکی به بخش گرایی و هدایتحمایت رناظر ب ،آلمان

 عامل صنعتی، بزرگ هایبنگاه مخصوصاً و هابنگاه با آن تنیدهدرهم روابط و بانکی بخش، كرده است

 هایبانك نوزدهم، قرن در میشود. گرفته نادیده غالباً كه است بوده آلمان اقتصادی معجزه در یمهم بسیار

 گذاریرمایهس نام به امروزه كه مالی منابع از بسیاری كه بودند نهادی نوآوریِ مهمترین آلمانی بزرگ

 از ناشی هایصرفه ایجاد برای تحول این .كردند عرضه آلمان صنایع به را دمیشون شناخته خطرپذیر

 هاییبانك طریق از صنعت و هابانك بین نزدیك ارتباط بود. حیاتی آلمانی صنایع شدن پیشرو و مقیاس

 از و خریداری را جدید صنایع در جدید هایبنگاه هایسهام میکردند، عمل گذارانسرمایه همانند كه

 جنگ از پیش در آلمان اقتصاد بزرگ مزیت عنوان به كردند،می پشتیبانی مالی منابع به هابنگاه نیاز

 گذاریسرمایه هابنگاه از بسیاری در هابانك كه آنجا از .است شده شناخته امروز حتی و ولا جهانی

 هابنگاه سوددهی رقابت، وقتی خصوص به رقابت، تا داشتند همکاری به ترجیح معمول طوربه میکردند،

 .1 بودند: سودمند زیر دالیل به صنعتی هایبنگاه و هابانك بین نزدیك روابط انداخت.می خطر به را

 .2 بانکی منابع كاراتر تخصیص بنابراین و گیرنده وام و دهنده وام بین اطالعات تقارن عدم از كاستن

 دسترسی .3 و بانك و بنگاه بین منافع همسویی و نمایندگی مشکل از كاستن ،بهتر شركتی حاكمیت

 و اول جهانی جنگ در آلمان شکست از پس ها.بنگاه برای بانکی مالی تأمین تربلندمدت و ترارزان

 برای كه اعتبار هدایت برنامه گرفت، شکل آلمان اقتصاد در خصوصی مركزی بانك توسط كه ابرتورمی

در سال  مجدداً شد، اجرا 1912 سال درقبل از جنگ جهانی اول  آلمان مركزی بانك توسط بار اولین

-30) آلمان مركزی بانك )رئیس شاختیالمار دكتر نام به اثرگذاری و هبرجست شخصیت وسیلههب 1924

 هدایت .شد گرفته كاربه گسترده و رسمی طوربه ((37-1934) هیتلر اقتصاد وزیر و (1933-39 و 1924
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 دهی()وام جدید اعتبارات خلق كیفی و كمی كنترل برای مركزی هایبانك توسط كه است روشی اعتبار

 هدایت سیاست .میشود اعمال صنعتی سیاست اهداف و مدنظر پولی سیاست به دستیابی منظوربه بانکی

 الگوبرداری سال هاده برای آسیا شرق كشورهای دیگر و ژاپن توسط كردند، اتخاذ هاآلمانی كه یاعتبار

 از زیادی تعداد در خوردهرقم باالی بسیار رشد كرد اذعان 1993 سال در جهانی بانك طوریکهبه .شد

 و اندونزی تایلند، ،جنوبی كره تایوان، ژاپن،) دوم جهانی جنگ از پس دوره در آسیا شرق اقتصادهای

 هایمؤلفه حاوی شاخت،یالمار اعتبار هدایت روش است. بوده مرتبط اعتبار هدایت سیاست با چین(

 و صادرات و كشاورزی بخش دار،اولویت صنایع به دهی)وام كیفی و دهی(وام رشد میزان كمی)تعیین

 شدمی نیز ارزی هایكنترل شامل كیفی و كمی هایكنترل این بود. بازی(سفته در دهیوام از جلوگیری

 بانك فت.رمیگ قرار استفاده مورد محور صادرات و داراولیت صنایع در تخصیص برای عمده طوربه كه

 ایمجموعه بهره، نرخ تنظیم بر تمركز جایبه اعتبار هدایت سیاست كردن عملیاتی برای آلمان مركزی

 از قطع به هابانك تهدید نآ مهمترین كه گرفت درنظر هابانك برای تشویقی و تنبیهی هایمکانیسم از

 طوربه بود. مركزی بانك كیفی و كمی دستورات از سرپیچی صورت در پولی( )پایهمركزی بانك منابع

 آن در كه كرد دیکته را نهادی چارچوب از طراحی این اقتصادی، رشد حداكثرسازی هدف خالصه

 بانکی اعتبار پایین هب باال هدایت طریق از منابع تخصیص و شدند تقویت مدیران و ضعیفت سهامداران

 هدایت سیاست كه بود محور بانك اقتصادی ساختار یك ظهور فرایند، این جانبی محصول شد. انجام

 اقتصاد مانند ردخُ مدیریت شکل دولت مداخله حال این با داشت. قرار نهادی طراحی نای قلب در اعتبار

 محیط كی داخل در هاانگیزه ایجاد نهادی طراحی و تباراع هدایت و گرفتنمی خود به را دستوری

 آلمان اقتصاد در نهادی ساختار تغییر یك عنوانبه باید را اعتبار هدایت سیاست بنابراین بود. بازارمحور

 هایفعالیت و گسترش مقیاس بزرگ صنعتی هایبنگاه مخصوصاً مولد هایفعالیت آن در كه كرد درک

 باالترین از یکی آلمان اقتصاد (1957 تا 1924 سال )از سیاست این اجرای با شدند. سركوب نامولد

 دهه بزرگ ودرك از توانست سریعاً كه بود كشورهایی اولین از یکی و كرد تجربه را خود رشد هاینرخ

 عنوان به او از شاخت، توسط شدهاعمال اعتباریِ  هایكنترل گسترده تأثیر سبببه كند. پیدا نجات 1930

 در آن تصمیمات اثرگذاری دلیلبه نیز مركزی بانك شد. یاد اقتصادی دیکتاتور یا اعتباری دیکتاتور

 توسط كه اعتبار هدایت سیاست .شد خوانده دوم دولت آلمان، اقتصادی ساختار تغییر بر اعتبار تخصیص

 با سرانجام و داشت ادامه هم دوم جهانی جنگ پایان از پس سال ده حدود تا بود، شده ایجاد شاخت

 نکردن پیدا ادامه علت رسدمی نظربه یافت. خاتمه 1957 سال در آلمان جدید مركزی بانك سیسأت

 و بانکی سیستم بین ارتباط گیریشکل سبببه آن ضرورت رفع آلمان، در اعتبار هدایت سیاست

 خلق از یافتن اطمینان ) مذكور سیاست از نظر مورد نتیجه همچنین .بود آلمان صنعتی بزرگ هایبنگاه

 هایبنگاه در گذاریسرمایه )مانند اقتصاد هایبخش دیگر برای مولد( هایفعالیت برای بانکی اعتبار
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 مقدمه
 

 گرفت. شکل بریتانیا و آمریکا از بعد اندكی 1940 دهه تا 1880 دهه از آلمان در مدرن صنعتی هایشركت تکاملی سیر

 تفکیك دوم جهانی جنگ دوران شروع و 1920 دهه پایان اول، جهانی جنگ یزمان برهه سه به توانمی را تکامل این

 مقیاس، از ناشی هایصرفه كارگیریهب برای كارآفرینان انگلستان( از بیشتر بسیار )و متحده ایاالت همانند آلمان در .كرد

 كرده بنا را المللیبین بازاریابی و توزیع شبکه آنها كردند. خود تولیدی تجهیزات و كاركنان در كالنی هایگذاریسرمایه

 مالكِ  كارآفرینان كه نکشید طولی متحده ایاالت همانند آلمان در همچنین گرفتند. بکار را الزم مدیریتی مراتبسلسه و

 اولین اغلب آلمانی كارآفرینان اینکه دلیلبه كردند. تسهیم بودند، كرده استخدام كه ارشدی مدیران با را مدیریت ،بنگاه

 هایصرفه از كامل استفاده برای را مدیریت و بازاریابی تولید، در حیاتی جانبه سه گذاریسرمایه كه بودند اروپا در كسانی

 كارآفرینان .(2009، 1)چندلرشدند اروپا كل در جدید برسرمایه صنایع پیشتازان اولین جزء كردند، ایجاد مقیاس از ناشی

 مصرفی كاالهای تولید و توزیع در كارآفرینان آمریکا در درحالیکه شدند متمركز صنعتی كاالهای تولید در آلمانی جدید

 سهم برای آمریکا در صنعتی رهبران كه بود این آمریکا و آلمان كارآفرینان بین اصلی تفاوت حالاین با شدند. وارد نیز

 خارج در مواردی در و داخل در بازاری سهم حفظ برای آلمان در صنعتی رهبران اما كردندمی رقابت یکدیگر با بازاری

 آلمان در و تررقابتی آمریکا در مدیریتی داریسرمایه خالصه طوربه داشتند. یکدیگر با مذاكره به ترجیح اغلب كشور، از

 هایشركت برای را اولیه سرمایه كه 2آلمانی بزرگ هایبانك توسط همکاری چنین .بود همکاری مبنای بر شتربی

 میکردند، گذاریسرمایه هابنگاه از بسیاری در هابانك كهآنجا از زیرا شد. تشویق بیشتر میکردند، فراهم جدید صنعتی

 با انداخت.می خطر به را هابنگاه سوددهی رقابت، وقتی خصوصبه رقابت، تا داشتند همکاری به ترجیح معمول طوربه

 جنگ .شدند داده قرار همکاری ترویج مسیر در قوانین خود جدید، هایفناوری تولید سریع افزایش بخاطر رقابت تشدید

 معتقد آلمانی صنعتگران كرد. تشدید همکاری برای را فشار جنگ، از پس پیاپی هایبحران و آلمان شکست اول، جهانی

 است. الزم رفته دست از خارجی بازارهای مجدد آوریبدست و داخل در بازاری سهم حفظ برای همکاری این بودند

 كمك 3همکاری پایه بر مدیریتی داریسرمایه سیستم این كردن محکم به 1924 تا 1914 دهه بین رویدادهای بنابراین

 .()همان كردمی پیدا توسعه آلمان بزرگ صنایع وسیلهبه اول جهانی جنگ از قبل كه كرد

 و جدید صنعتی هایبنگاه مالی مینتأ در ایعمده نقش 4آلمان گذاریسرمایههای بانك و تجاری بزرگ هایبانك

 داشتند. بزرگ هایشركت مدیریتی باالی هایرده گیریتصمیم در مشاركت برای بیشتری هایفرصت خاطر همین به

 مالی مینتأ برای گسترده مقیاس با سرمایه سریع انباشت كه بودند ابزاری بزرگ هایبانك مخصوصاً آلمانی یهابانك

 معمول، هایفرض خالفبر مثال طوربه (.)همان ساختند ممکن را ایقاره نقل و حمل و ارتباطات زیرساخت ایجاد

 ،توجه قابل مقیاس در تولید ایجاد با عمودی ادغام تحریك و تقاضا تثبیت طریق از فوالد صنعت در كارتل گیریشکل

                                                
1 Chandler 
2. Grossbanken 
3. Cooperative Managerial Capitalism 
4. Kreditbanken 
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 چطور كه شده شناخته خوبیبه لهئمس این كرد. كمك آلمان در فناوری پیشرفت و گذاریسرمایه باالی سطوح به

  .(1996، 1)كندیداشتند اساسی نقش شیمیایی( صنایع )مانند هاكارتل حفظ و ایجاد در آلمان بزرگ هایبانك

 خود افتادگیعقب جبران برای بودند، تردهفتااعقب بریتانیا به نسبت كه كشورهایی نوزدهم قرن دربطور كلی 

 جدید مالی نهادهای اروپا غرب هایكشور دیگر و فرانسه بلژیك، آلمان، در خصوصبه كردند. ایجاد جدیدی نهادهای

 هایپروژه و صنعتی محصوالت سمت به را بانکی عمناب تا شد گرفته كارهب 2منعطف ساختار با هاییبانك یعنی

 مهمترین آلمانی بزرگ هایبانك(. 1997، 3)موسسه ایفوكنند هدایت آهنراه توسعه مانند مقیاس بزرگ گذاریسرمایه

 صنایع به را شوندمی شناخته خطرپذیر گذاریسرمایه نام به امروزه كه مالی منابع از بسیاری كه بودند نهادی نوآوریِ

 مقیاس و از ناشی هایصرفه ایجاد برای آنها توسط شده تزریق هایگذاریسرمایه عظیم منابع كردند. تزریق آلمان

 صنایعی در آلمانی بزرگ هایشركت اینکه دلیل به واقع در بود. حیاتی آلمانی صنایع شدن پیشرو و 4فعالیت محدوده

 و داشتند تولیدی هایفعالیت دیگر به نسبت كمتری نقدی جریان ،بودند بیشتری اولیه سرمایه مندنیاز كه شدند وارد

 یافتهتوسعه كمتر و تركوچك نیویورک و لندن در سرمایه بازارهای به نسبت كلن و فرانکفورت برلین، در سرمایه بازارهای

 بین نزدیك ارتباط شدند. آلمان در صنعتی هایشركت اولیه مالی تأمین اصلی منبع مذكور بزرگ هایبانك بودند،

 صنایع در جدید هایبنگاه هایسهام كردند،می عمل گذارانسرمایه همانند كه هاییبانك طریق از صنعت و هابانك

 جنگ از پیش آلمان اقتصاد بزرگ مزیت عنوانبه كردند،می پشتیبانی مالی منابع به هابنگاه نیاز از و خریداری را جدید

 تصور سودمند زیر دالیل به صنعتی هایبنگاه و هابانك بین نزدیك روابط .است شده شناخته امروز حتی و اول جهانی

 شود،می بانکی منابع كاراتر تخصیص به منجر كه گیرندهوام و دهندهوام بین اطالعات تقارن عدم از كاستن .1 شوند:می

 بنگاه مدیرههیئت در هابانك مدیران گرفتن قرار اینکه به عنایت با نمایندگی مشکل كاهش و بهتر شركتی حاكمیت .2

 )همان(.هابنگاه برای بانکی مالی تأمین تربلندمدت و ترارزان دسترسی .3 و شودمی بانك و بنگاه منافع همسویی باعث

 كشاورزی، مانند دیگر هایبخش به آنها كه بود معنی این به بزرگ صنعتی هایطرح روی بر بزرگ هایبانك تمركز

 هایبانك به ،كوچك هایبنگاه مخصوصاً و هابخش این به دهیوام كردند.نمی دهیوام كوچك هایبنگاه و مسکن

 1801 سال در آلمان اندازیپس هایبانك اولین شد. واگذار كوچك خصوصی هایبانك و تعاونی هایبانك اندازی،پس

 و اقتصادی هایسیاست تعیین در بیشتری استقالل محلی مقامات به كه زمانی 1815 سال از پس كه گرفتند شکل

 حضور آلمان در اندازیپس بانك 2700 به نزدیك 1900 سال تا كردند. پیدا گسترش سرعت به شد، داده شاناجتماعی

 مالی تأمین برای اول درجه در های مذكورمنابع بانك .بودند حسابدارای  آنها نزد آلمان مردم سومیك كه داشتند

 باید اندازیپس بانك هر كه نجاآ از میگرفت. قرار استفاده مورد هازیرساخت در عمومی هایگذاریسرمایه و مسکن

 هایسال بین میشود زده تخمین شد. توزیع كشور سراسر در اعتبار عرضه داد،می ارائه خود ناحیه در را خدماتش

 معادل است)دقیقاً شده پرداخت اندازیی پسهابانك توسط آلمان در اعتبارات كل از درصد 26 حدود 1851-1910

 شکل ردیخُ كشاورزان و صنعتگران توسط نوزدهم قرن اواسط در تعاونی هایبانك سودمحور(. تجاری هایبانك سهم با

 1862 سال در روستایی و شهری تعاونی بانك اولین بودند. مواجه مالی تأمین مشکل با شدن عتینص شروع از كه گرفت

                                                
1 Kennedy 
2. Universal Banks 
3 Ifo Institute for Economic Research 
4. Scale and Scope 
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 اعتبارات كل از درصد 8 حدود 1910 تا 1851 هایسال بین در تعاونی هایبانك تخمینی سهم شدند. ایجاد 1864 و

 .(2017، 1)دتزر و دیگراناست بوده آلمان در

 هاآلمانی ،اول جهانی جنگ تا 1870 هایسال بین در كه شد باعث آلمانی هایبنگاه و هابانك میان نزدیك رابطه

 بازارهای حتی و بریتانیا المللیبین سهم و افتاده پیش بریتانیا از سریعاً صنعتی تولیدات در متحده ایاالت همانند

 و جدید هایاوریفن اتخاذ برای آلمانی كارآفرینان توانایی موفقیت این دالیل از دیگر یکی ند.كن تسخیر را اشداخلی

 (.2009)چندلر، بود آنها از مندیبهره برای الزم سازماندهی ایجاد

 )درصد( 1870-1938 جهان در صنعتي تولیدات از بزرگ اقتصادهای سهم .1جدول

 كشورها ديگر ژاپن روسیه فرانسه آلمان بريتانیا آمريکا متحده اياالت سال

1870 23 32 13 10 4 - 17 

1885-1881 29 27 14 9 3 - 19 

1900-1896 30 20 17 7 5 1 20 

1910-1906 35 15 16 6 5 1 21 

1913 36 14 16 6 6 1 21 

1929-1926 42 9 12 7 4 3 22 

1938-1936 32 9 11 5 19 4 21 
Source: Scale & Scope, The Dynamics of Industrial Capitalism 

 

 و هابانك قشن به صرفاً پژوهش این در اما بوده، اثرگذار آلمان اقتصادی توسعه و رشد در بسیاری عوامل گرچه

اصی از تجربه بخش خ پژوهشین در واقع ا است. شده پرداخته آلمان اقتصادی رشد در صنعتی هایبنگاه با آنها ارتباط

 ی كرده است. ، تحلیل و بررسهدایت اعتبار بودهسیاست ر به حمایت گرایی و آلمان را كه ناظ یسیاستگذاری اقتصاد

 

 آلمان در هابانک اعتبار( )خلق دهيوام مستقیم كنترل .1

 دهیوام حجم بر مستقیمی هایكنترل 1980 دهه تا 1945 هایسال بین اغلب و ادوار برخی در صنعتی كشورهای اكثر

 lending ceilings"، "corset"، "credit" عنوان با بریتانیا در مثال طوربه موضوع این كردند. اعمال هابانك

control"، اتریش و آلمان "kredit-plafondierung" ، متحده ایاالت credit controls""، فرانسه 

"encadrement du credit"، تایوان و چین جنوبی، كره ژاپن، در"window guidance" نام با تایلند و "credit 

planning scheme" ایتالیا، مانند كشورهایی در دهیوام هایكنترل از مختلفی اشکال همچنین .شدمی شناخته 

، 3و ورنر 1989، 2)گودهارتكرد پیدا گسترش 1970 و 1960 هایدهه در نیوزلند و جنوبی آفریقای هلند، سوئد،

 كارهب اقتصاد واقعی بخش به هابانك دهیوام بر مستقیمی هایكنترل نیز اخیر هایسال در. قابل توجه است (2016

                                                
1 Detzer et al 
2 Goodhart 
3 werner 
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 طرح برای مالی منابع» نام به را سیاستی 2012 سال در انگلستان مركزی بانك مثال طوربه .شد گرفته

 گذاری سرمایه و خانوارها )مصرف اقتصاد واقعی بخش به دهیوام بار اولین برای كه كرد معرفی 1(FLS)«دهیوام

 بیشتری دهیوام هابانك اگر كه یطوربه كرد ترغیب اعتبار بیشتر عرضه به را هابانك برنامه این گرفت. هدف را ها(بنگاه

 مركزی بانك همچنین داد.می قرار آنها اختیار در تریقیمت ارزان و بیشتر پولی( ذخیره)پایه مركزی بانك كردند،می

 قرار نظارت مورد مذكور، طرح غیرمستقیم و مستقیم اثرات ارزیابی منظورهب را هاشاخص از ایمجموعه انگلستان

 تشویق برای 2014 سال در و كرد اتخاذ را مشابهی اقدامات نیز اروپا مركزی بانك .(2013و دیگران،  2چارم)دادمی

)بانك كرد معرفی «یورو ناحیه غیرمالی بخش به دهیوام» نام با را ایبرنامه واقعی بخش به هابانك دهیوام افزایش

 بانکی اعتبار مستقیم هدایت در حیاتش، زمان طول در نیز (IMF) پول المللیبین صندوق حتی .3(2014مركزی اروپا، 

 اساس این بر 4مالی مینتأ برنامه در IMF معمول روش یك مثال طوربه است. بوده فعال اقتصاد از خاصی هایبخش به

 اعتبار خلق ویژه تخصیص و میشد ردخُ  IMF كارمندان توسط نظر مورد كشور در اعتبار خلق درباره اطالعات كه بود

)ورنر، بود نامولد هایبخش به تخصیص عدم جمله از IMF شروط اجرای به مقید اقتصادی مختلف هایبخش به

2005).5  

 دستیابی منظور به بانکی جدید اعتبارات خلق كنترل برای مركزی هایبانك توسط كه است روشی 6اعتبار هدایت

 طوربه اعتبار هدایت سیاست .(2015)ورنر، شودمی گرفته كارهب صنعتی سیاست اهداف و مدنظر پولی سیاست به

 رزرو فدرال توسط 1920 دهه در سپس و اجرا 1912 سال در 7آلمان مركزی بانك توسط بار اولین گسترده، و رسمی

 در تایوان و جنوبی كره ژاپن، مركزی هایبانك توسط كه داشت زمانی را اقتصادی تاریخ در تأثیر بیشترین اما شد كپی

، 8كولینز و دیگران-)رایانیافت ادامه دوم جهانی جنگ دوران از پس سال هاده برای و شد اتخاذ 1940 دهه اوایل

 آسایمعجزه رشد با اعتبار، تخصیص در دخالت مکانیسمِ كرد اذعان 1993 سال در جهانی بانك كه یطوربه 9.(2011

 اقتصادهای برخی در باال بسیار رشد كه اندگذاشته صحه نکته این بر مختلفی محققان .بود مرتبط آسیا شرق در اقتصادی

 هدایت رژیم اجرای با چین( و اندونزی تایلند، ،جنوبی كره تایوان، ژاپن،) دوم جهانی جنگاز پس دوره در آسیا شرق

                                                
1. Funding For Lending Scheme 
2 Churm 

ایجاد و  2014( یکی از ابزارهای سیاست پولی غیرمعمول بانك مركزی اروپاست كه در سال TLTROsعملیات ریفایننس با هدفگذاری بلندمدت ). 3

وكارها و به افزایش وامدهی به كسبشود تا آنها را می ءها اعطاهای بلندمدت به بانكآغاز شد. از طریق این ابزار وام 2016دومین برنامه آن در سال 

  كنندگان در ناحیه یورو ترغیب كند.مصرف
4 .Financial Programming كار گرفته شد.ههای گذشته بكه در بسیاری از كشورها در دهه 

 .(2005)ورنر، اندنشان داده شان كمتر از حدهای اعتباری را در نشریات رسمیهای مركزی اهمیت كنترلالمللی پول و اغلب بانكصندوق بین. 5

6. Credit Guidance 
7. German Reichsbank 
8 Ryan-Collins et al 

در آلمان اجرا میشد، پی بردند و بعد از جنگ  1920ها سریعاً به پتانسیل سیاست هدایت اعتبار كه در دهه درواقع پیش از جنگ جهانی دوم، ژاپنی. 9

الگوی راهبردی » توانید به گزارشها تقلید كردند. برای اطالعات بیشتر در این خصوص میاین سیاست را از ژاپنیجهانی دوم دیگر كشورهای شرق آسیا 

 های مجلس مراجعه كنید.، مركز پژوهش«هایی از تجربه ژاپن. درس10حمایت از تولید 
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،  4، یو2016،  3، مون2012و دیگران،  2، فوكومتو2006،  1، باسو2006، ورنر ، 1993)بانك جهانی، آمد دستبه اعتبار

 (.2011كولینز و دیگران، -، رایان2008

 آلمان در بانکي وامدهي كیفي و كمي كنترل علل. 2

 آن هایداللت و بانکي پول خلق نحوه فهم .1-2

 اعتبار و پول به نسبت متعارف رویکرد از متفاوت نگرشی آلمان( تاریخی مکتب در )ازجمله آلمانی اقتصاددانان از برخی

 ایتوسعه حوالتت در پول اهمیت و اعتبار خلق در هابانك قدرت فهم آن اصلی هایمؤلفه كه نگرشی گرفتند، پیش در

 اندازكنندگانپس میان وجوه گرواسطه هابانك كه شدند واقف موضوع این به آنها رسدمی نظربه درواقع .(2002)ورنر، بود

 ضریب )تئوری شدبا پولی( )پایه مركزی بانك پول برابركردن چند آنها كاركرد كه نیست چنین و نیستند گیرندگانوام و

 هر ست:ا چنین واقعیت این از جامعی بیان است. اعتبار خلق قدرت دارای فردی صورتهب بانك هر بلکه فزاینده(

 یگرد و خود كارمندان حقوق ها،سپرده به بهره پراخت )وام، به بخش خصوصی غیربانکی بانك سوی از پرداختی

ش خصوصی از بخ بانك دریافتی هر بالعکس و كندمی ایجاد جدید پول بنابراین و سپرده همزمان بانك(، هایهزینه

 سیستم كنش ماهیت برعالوه برد.می بین از را پول بانك(، درآمدهای دیگر و وام بهره دریافت وام، )بازگشت غیربانکی

 در پول نقش و هابانك اعتبار خلق هایداللت به متفاوتی نگرش آلمانی اقتصاددانان جدید، پول خلق به معطوف بانکی

 آن هایمؤلفه برخی به ذیل در كه (2002و ورنر،  2011، و دیگران كولینز-)رایانگرفتند پیش در اقتصادی توسعه

 شود:می اشاره

 جامعه و بانک منافعبین  همسويي عدم امکان

 دلیلی هیچ گیرد،می صورت بانك توسط كامالً جدید( خرید )قدرت دهیوام تخصیص و مقدار درباره تصمیم كه آنجا از

 رفاه برای كه شود داده تخصیص جایی به خصوصی بانکی سیستم توسط شده خلق اعتبار كه ندارد وجود ضمانتی و

 هایبنگاه بر تمركز به عالقمند بیشتر خود هایفعالیت ریسك كردن حداقل برای هابانك واقع در است. بهینه اجتماعی

 رب تمركز تا هستند باال سودهای كسب برای امالک( بخش در )ازجمله بازیسفته یا صنعت در موجود بزرگ

و باسو،  2005ر، )ورن دارددربر باالتری ریسك طبعاً كه آینده در دارایی خلق هدف با خطرپذیری و گذاریسرمایه

2006.) 

 سرمايه بازار مقابل در محوربانک مالي مینتأ مزيت 

 محوربانك .است بانکی دهیوام شکل به هاشركت خارجی مالی مینتأ عمده دریافتند تجربی مشاهدات براساس هاآلمانی

 ایاالت در یحت .است فراگیر واقعیت یك بلکه نیست ژاپن و آلمانكشورهایی مانند  به منحصر فقط مالی مینتأ بودن

، گرفت صورت سهام ازارب طریق از كارهاوكسب مالی مینتأ از درصد 1/2 تنها 1970-85 هایسال طی در نیز متحده

 مالی مینأت منبع مهمترین و بوده مریکاییآ وكارهایكسب خارجی مالی مینتأ درصد 5 از كمتر مستقیم مالی مینتأ

 (.2002)ورنر، اندبوده هابانك مریکاییآ كارهای و كسب برای خارجی

                                                
1 Basu 
2 Fukumoto 
3 Moon 
4 Yoo 
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 1965-1989 هایسال اوراق انتشار و بانکي وام طريق از يافته افزايش خالص خارجي مالي تأمین توزيع .1 نمودار

 

 

 
Source: Baums,1994,p.419 

 و منع را سرمایه یا سهام بازارهای از استفاده زمان آن در همگی ،آلمان در اعتبار هدایت پشتیبان هاییتئوری

 بازار در منابع جریان هدایت سازمانی طوربه زیرا كردندمی تأكید محوربانك اقتصادی سیستم مزایای بر آن جایبه

 برعالوه. 1(2002)ورنر، كندنمی خلق جدید پول سرمایه بازار ها،بانك برخالف آنکه ضمن بود ترپیچیده بسیار سرمایه

 نرخ افزایش جای به كه گیرد قرار وضعیتی در بنگاه به نسبت بانك شودمی موجب هابنگاه در هابانك سهامداری این،

 تأمین به آنها نیاز افزایش و شركت سریع رشد به بستگی خود نیز افزایش این كه ببرد سود دهیوام افزایش از بهره

 صنایع برای بانکی اعتبارات محل از مالی تأمین باالتر سرعت سهامی، به بانکی مالی تأمین ترجیح دیگر دلیل .دارد مالی

 (.20003)ورنر، بود بدهی اوراق یا سهامی روش به نسبت دارند( نقدینگی از زیادی حجم به نیاز )كه داراولویت

 پول( )درونزايي هابانک دهيوام مقدار بر مركزی بانک كنترل عدم

در  پول درونزایی به شرایط، نای تحت پول تقاضای افزایش و ابرتورم گیریشکل با آلمان مركزی بانك رسدمی نظربه

 دولت از مركزی بانك كامل استقالل از حمایت در شده شناخته هایمثال از یکیگرچه  .(2002)ورنر، برد پی اقتصاد

                                                
توانستند از انتقال منابع و تغییرات بخشی متأثر از هدایت اعتبار ها میاندكی وجود داشت كه شركت هایبنابراین با كاهش سهم بازار سرمایه، راه. 1

 (.2006)ورنر، بگریزند

 بريتانیا

 آلمان
 ژاپن

منابع مالي افزايش يافته از طريق وام 

 بانکي

 اوراقمنابع مالي افزايش يافته از طريق 

 بانکي
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-1923 هایسال در آلمان تورم ابر ،نقدینگی( افزایش بنابراین و مركزی بانك از دولت استقراض از جلوگیری )برای

 (1922 می در )مشخصاً اول جهانی جنگ از پس میکند. نقض را ادعا این آلمان در تاریخی روایت اما .است 1922

 نهاد این سپس كردند. پافشاری (1بانك آلمان)رایش مركزی بانك بر كامل خصوصی كنترل اعطای بر متفقین نیروهای

 گردش، در پول از نیمی كه حدی تا كنند منتشر را 2پول از كالنی مقادیر تا داد اجازه خصوصی هایبانك به خصوصی

 یعنی ملی پول به تبدیل را آنها مانعی هیچ بدون بانك رایش تقاضا، صورت در كه بود خصوصی هایبانك به مربوط

 پرداخت مشکل هاآلمانی دوران آن در )كه خارجی ارز خرید برای بازیسفته به نهایت در روند این كرد.می 3مارکرایش

 بانك رئیس عنوانبه 4شاخت یالمار آمدن كار روی با شد. منجر داشتند( نیز را اول جهانی جنگ در متفقین به غرامت

 به خصوصی هایبانك پول تبدیل عدم )ازجملهگرفت صورت زیادی اقدامات ،1923 سال اواخر در آلمان مركزی

 توسط پول حد از بیش چاپ آلمان ابرتورم ایجاد علت بنابراین شد. ابرتورم و بازیسفته كاهش باعث كه رایشمارک(

 خصوصی هایبانك توسط پول از كالنی حجم ایجاد و متفقین به آلمان دولت زیاد بدهی از تركیبی بلکه نبود دولت

، 5)كامهف و بنسشد ابرتورم و بازانهسفته هایكنش به منجر نهایت در خصوصی مركزی بانك حمایت و مساعدت تحت

 نقدینگی میزان كه بود حقیقت این با متناسب آلمانی اقتصاددانان برخی بصیرت و درک رسدمی نظربه بنابراین .(2012

 توجه با خصوص)به اقتصادی فعاالن تقاضای جمله از دیگری عوامل بلکه نیست مركزی بانك كنترل تحت اقتصاد در

 قیمتی هایكنترل كند.می تعیین را نقدینگی میزان اعتبار، خلق به هابانك خواست و نقدینگی به ها(قیمت افزایش به

 این در نتیجه در بگیرد. را آن جلوی تواندنمی اما دهد افزایش را هابانك اعتبار خلق هزینه تواندمی تنها بهره نرخ مانند

 است. بانکی سیستم توسط شده خلق نقدینگی با پولی پایه همسازكردن به ناچار مركزی بانك ،سیستم

 6پول خنثايي مقابل در اقتصادی توسعه يندفرا در پول اهمیت از آلماني اقتصاددانان درک .2-2

 این ایده كه توسعه پولِ  قائل بودند.اقتصادی  و رشد به اهمیت پول در قرایند توسعهبسیاری از اقتصاددانان آلمانی 

تاثیر مکتب داری بود در كارهای نویسندگانی یافت میشود كه اكثراً تحت اعتباری نیرویی در جهت توسعه سرمایه

-خصوصی سرمایه پول اعتباریپیدایش (. همانطور كه شومپیتر بازگو میکند، 2004، 8اینگهامبودند) 7تاریخی آلمان

داری را در توسعه قانونی آنقدر مهم بود كه میتوانیم تاریخ ظهور سرمایهانداز پیشینی()بدون نیاز به هیچگونه پسداری

خصوصی  (. پول اعتباری9،1954شومپیترگذاری كنیم)خلق اعتبار بانکی نشانههای خلق شده از طریق و عملی سپرده

ها بتوانند پیش از فروش و حتی تولید كاالها، عوامل تولید را اكتساب و به خدمت موجب شد تا بنگاه داریسرمایه

 غیرممکن را تولید برای ریزیبرنامه هر آن فقدان كه است حیاتی عنصر یك از طریق وام بانکی اولیه مالی تأمین گیرند.

 بازار طریق از شود،می استفاده دستمزدها( )مانند تولید عوامل به پرداخت برای كه زمانی اولیه مالی تأمین سازد.می

                                                
1. Reichsbank 

2. Currency 
3. Reichsmarks 
4. Hjalmar Schacht 
5 Kumhof & Benes 

-Adam Mueller ( ،1821-1891 )Karl Knies ،(1882-1926) Georg F. Knapp ،(1835(1829-1779) اقتصاددانان مکتب تاریخی آلمان مانند. 6

1917)Adolf Wagner   ،(2002)ورنر.  

7 German Historical School of Economics 
8 Ingham 
9 Schumpeter 
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 میرود. بین از بانك به بنگاه وام بازپرداخت با شده ایجاد پول این زودیبه و گرددبازمی بنگاه به دوباره مالی بازار یا كاال

 شکل را1پایانی مالی تأمین تواندمی كند،می آوری جمع اوراق انتشار یا كاالها فروش طریق از بنگاه كه نقدینگی درواقع

 قادر را بنگاه بیشتر بلکه نیست تولید فرایند كردن فعال پایانی مالی تأمین نقش اولیه، مالی تأمین مقابلِ در دهد.

 2.(2003)گرازیانی، بپردازد را خود بانکی هایبدهی تا سازدمی

 دولتي مقامات توسط هابانک دهيوام هدايت .3-2

 اقتصاددانان اكثر بود. معتقد جامعه رفاه و رشد افزایش هدف با اقتصاد در دولت فعاالنه مداخله به 3آلمان تاریخی مکتب

 رشد افزایش برای را مقیاس بزرگ صنایع به اتکا و برده پی مقیاس به نسبت هایبازدهی افزایش اهمیت به آلمانی

 رشد افزایش موجب نسهامدارا قدرت كاهش و مدیران به دادن قدرت بودند معتقد آنها كردند.می مطرح اقتصادی

 در دولتی( هایبرنامه با مدیران سازی)هماهنگ پایین به باال روند طریق از تواندمی مدیران اقدامات و شده اقتصادی

 كردن ملی به را تدول توسط بازاری اقتصاد غیرمستقیم كنترل و هدایت آنها همچنین شود. سازگار ملی منافع جهت

 .شود دیده دستوری اقتصاد و خصوصی داریسرمایه بین سوم راه عنوانبه باید آلمانی سیستم این .دانستندمی مرجح

 در صنعت هر تشکیالت طریق از تواندمی خصوصی بازاری اقتصاد كه بودند باور این بر آلمانی اقتصاددانان برخی

 كلیدی ابزار به سیستم این شود. هدایت پایین به باال نحو به كنند،می عمل هاكارتل مانند كه كاری و كسب هایاتحادیه

 .(2002)ورنر، شد تبدیل اقتصاد كل هدایت برای

 اختیار این كه شود گفته هابانك دهیوام كیفی و مقداری هایكنترل در دولت دخالت به انتقاد در است ممکن

 پاسخ در است. هاییآسیب متضمن لذا و گیردمی صورت اشخاص هایقضاوت برمبنای و صالحدیدی صورتیه ب دولت

 از هدف .است محورشخص و صالحدیدی تصمیم یك نیز وام اعطای عدم یا ءاعطا برای هابانك تصمیمات گفت باید

 بیشتری سازگاری عمومی منافع با بانکی نظام محورشخص و صالحدیدی تصمیمات كه است این اعتباری مداخالت

 دهیوام از و شده داده سوق مردم عموم نفع به گذاریسرمایه و مولد هایفعالیت سوی به دهیوام كه شکل این به یافته،

 خلق اعتبار و هستند اعتبار خلق ویژه حق یا رانت دارای هابانك .(2002)ورنر، شود جلوگیری نامولد هایفعالیت به

 خلق كه دارد وجود امکان این اما است. مردم پذیرش مورد دولتی( یا )حکومتی عمومی پول همانند آنها توسط شده

 در نباشند. سیاستگذار منظر از جامعه هایاولویت زمره در كمدست یا بوده جامعه منافع با تضاد در انکیب اعتبارات

 هایبخش به بانکی اعتبارات خلق دهیِجهت برای انگیزشی مکانیسم ایجاد اعتبار، هدایت سیاست اصلی ایده نتیجه

 مالی، هایبخش در بازیسفته ها،دارایی خرید) نامولد هایبخش به اعتبار خلق از آنها مجازات( )و جلوگیری و مولد

 است. ...(و ارز مسکن،

 4آلمان در نهادی طراحي هسته عنوانبه اعتبار هدايت. 3

                                                
1. Final Finance 

دهی سیستم نداز نقشی در افزایش توان وامامتعارف، افزایش پسانداز ندارد. درواقع برخالف ادعای اقتصاد ها ربطی به میزان پسدهی بانكتوان وام. 2
های تولیدی ها بتوانند طرحانداز صرفاً نقش كاهش سرعت گردش پول و عدم استفاده از قدرت خرید را دارد. بنابراین امکان اینکه بنگاهبانکی ندارد و پس

ها و تمایل آنها به انداز نیست بلکه بیشتر در دستان بانكها به عرضه مقادیر كافی از پسخودشان را انجام بدهند در دستان پس اندازكنندگان و خواست آن

 .(2003گرازیانی، )(«های كارآفرینی استبانکدار قاضی نهایی طرح»طور كه شومپیتر بیان كرده است عرضه نقدینگی مورد نیاز است )همان

3. German Historical School 

 مقاله زیر است:. منبع اصلی این بخش 4
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 1922 سال در اول جهانی جنگ پیروز متفقینِ فشار تحت 1آلمان مركزی بانك قانون شد، اشاره پیشتر كه طورهمان

 مستقل شدند،می انتخاب دموكراتیك بصورت كه دولت و پارلمان ازجمله آلمانی نهاد هر از مركزی بانك و كرد تغییر

-30) آلمان مركزی بانك رئیس عنوانبه شاخت یالمار انتخاب با بود. سابقهبی زمان آن در قانون این شد. خگوغیرپاس و

 برای خود قانونی وضعیت این از شاخت شد. شروع گسترده طوربه آلمان در اعتبار هدایت برنامه ،(1933-39 و 1924

 بانك استقالل برای قانون این از شاخت یالمار واقع در 3كرد. استفاده بانکی بخش بر 2فراقانونی كنترل كارگیریهب

 برای نه ،كرد استفاده آلمان مجلس و دولت غیراقتصادی و سیاسی اهداف و تجاری هایبانك شبکه منافع از مركزی

 مركزی بانك 1931 تا 1924 هایسال در اساس این بر دولت. مدنظر ایتوسعه اهداف و مركزی بانك بین كامل جدایی

 مركزی بانك واقع در كرد. اعمال هابانك دهیوام گسترش برای سختی و سفت هدایت شاخت ریاست تحت آلمان

 هافعالیت سمت به را بانکی اعتبارات خلق تخصیصی، و مقداری كنترل با گراتوسعه مركزی بانك یك جایگاه در آلمان

 دارای سمت حفظ با 1935 می در و (1934-37) هیتلر اقتصاد وزیر 1934 آگوست در شاخت داد. سوق مولد اهداف و

 6شد. 5جنگ اقتصاد برای 4تام اختیار

 )خلق دهیوام كه كردندمی استدالل آنها بود. مندهعالق 7بانکداری مکتب به موسوم اقتصادی جریان به شاخت

 و كاالها میزان زیرا شودنمی تورم به منجر لزوماً شود،می داده اقتصاد مولد هایبخش به كه بانکی جدید اعتبارات(

 مقدار كه هاییفعالیت )یعنی نامولد هایبخش به اعتبار گسترش اما یابد.می افزایش اعتبار، گسترش طریق از خدمات

 كه است موضوعی همان این كنند.می ایجاد تورم مصرف، و بازیسفته مانند دهد(نمی افزایش را خدمات و كاالها

 خلق كه كردند اشاره آن به مکرراً بیستم قرن اول نیمه و نوزدهم قرن اواخر در (1912) شومپیتر مانند اقتصاددانانی

 مؤلفه یك به اعتبار هدایت سیاست میالدی، 1920 دهه تا .(2005)ورنر، نیست زاتورم مولد هایفعالیت برای اعتبار

 بود. شده تبدیل آلمان سیاستی هایبحث از شده پذیرفته

 هایمؤلفه بود. )تخصیصی( كیفی و كمی)مقداری( هایمؤلفه حاوی بکارگرفت، شاخت كه یاعتبار هدایت روش

 هایبنگاه جغرافیایی، نواحی ها،بخش به اعتبارشان كیفی تخصیص درباره هابانك به جزئی هایدستورالعمل شامل كیفی

 هدایت برای غیررسمی فشار و گرفتمی قرار نظارت مورد نزدیك از بانکی هایوام بخشی تخصیص  8.بود و... بزرگ

                                                
Werner, R.A. (2006) Aspects of German Monetary and Development Economics and their Reception in Japan In, Stathakis, 
Yiorgos and Vaggi, Gianni (eds.) Economic Development and Social Change. London, UK, Routledge (Routledge Studies in 
the History of Economics). 

1. Reichsbank 

2. Extra-Legal 

 (2000به نقل از اسکیدلسکی،  2005)ورنر، یر قابل توجهی روی كینز داشتأثشاخت ت. 3

4. Plenipotentiary 
5. War Economy 

از دیکتاتوری اعتباری شاخت( تنظیم كرد كه رئیس دلیل ترس ای از سوی صنعتگران پیشروی آلمانی)بهشاخت با حزب نازی ارتباط برقرار كرد. او نامه. 6

. برگماشتعنوان رئیس بانك مركزی آلمان دولت آلمان را متقاعد كرد تا هیتلر را به عنوان صدراعظم تعیین كند. در عوض هیتلر نیز مجدداً شاخت را به

صاددان طور كه اقتهمان) تولیدی، به محبوبیت هیتلر كمك كردصنایع سمت شاخت با بهبود وضع اقتصادی از طریق گسترش اعتبار به از سوی دیگر 
ورنر، )(«به اتمام برساندرا درباره چرایی وقوع آن ر چگونگی عالج بیکاری را پیدا كرد قبل از اینکه كینز حتی شرح خود تلهی»گففبریتانیایی جون رابینسون 

بانك مركزی  از سمت رئیس مركزی كامالً مستقل در راستای منافع ملی نیست و شاخت جالب توجه است كه دولت نازی بعداً اعالم كرد كه بانك (.2015

  .(2005)ورنر، اخراج شد آلمان

7. Banking-School View 

 صورت فعاالنه در تخصیص اعتبار اثرگذار بود.هشاخت ب. 8
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 متوقف و سركوب نامطلوب هایبخش به اعتبار یافتنگسیل  درحالیکه میشد استفاده موردنظر)مولد( هایبخش به اعتبار

 بود. غیرمولد مقاصد به آن یابیسوق از جلوگیری و مولد اهداف نفع به اعتبار تخصیص تشویق اصلی، قاعده .شدمی

 یا تشویق خود اهداف با متناسب را هابانك دهی،وام رشد هایسهمیه و مجدد تنزیل نرخ طریق از مركزی بانك

 توانستمی آلمان مركزی بانك اما نداشت، وجود اعتباری هایكنترل از نوع این برای قانونی مبنای گرچه كرد.می مجازات

 داشته بیشتری اثرگذاری فشارها این اینکه برای درواقع آورد. غیررسمی اداری فشارهای برمبتنی 1اخالقی توصیه به رو

 بانك منابع از كردن قطع به تهدید مركزی، بانك كیفیِ و كمی هایسیاست از سرپیچی صورت در را هابانك شاخت باشد،

 بیان ایقاطعانه طوربه تجاری هایبانك به 1924 سال در بانك رایش داخلی یادداشت یك در مثال طوربه میکرد. مركزی

 تردید و تأخیر آنها كارگیریهب در كه دارد اختیار در فشار اعمال برای توجهی قابل ابزارهای مركزی بانك كه میشود

 و اكراه از كه كرد اعالم خود شعب تمامی به ایاطالعیه در بانك رایش مدیرههیئت 1924 سال در همچنین كند.نمی

 این بر خود قاطعانه پافشاری آلمان مركزی بانك حال این با است. مطلع اعتبار هدایت سیاست به هابانك گهگاه انتقاد

 .(2002)ورنر، كندمی اعالم خود شعب تمامی به را سیاست

 مركزی نكبا به جاری دوره در خود اعتبار یا دهیوام سهمیه برای باید بانك هر اعتبار، هدایت برنامه طبق

 اینکه زا شاخت میکردند. گیرندگانوام بین خود اعتبار هایسهمیه تخصیص به اقدام سپس هابانك میداد. درخواست

 ساختاری حاصال سیاست وی .نداشت ابایی فرابخواند، را بزرگ هایبانك مدیران ها،دستورالعمل تحویل برای شخصاً

 كاهش مازاد، ظرفیت حذف دنبال به شاخت كارگرفت.هب یخاص نهادهای و هابخش جغرافیایی، نواحی نفع به ایگسترده

 كه بود هشد متقاعد او بود. هاشركت ادغام و صنعت تمركز افزایش انبوه، تولید گسترش طریق از صنعت هایهزینه

 كشاورزی، خشب وی شود. مجدد سازماندهی هاشركت ادغام و شدن بسته طریق از باید بنیادی طوربه آلمان اقتصاد

 قرار ویتاول در كه هاییبخش میان در داد. قرار هدف و توجه مورد را محور صادرات هایبنگاه و بزرگ هایكارتل

  بود. لوكس االهایك و مصرف برای اعتبار نگرفتند،

 شود. فهم ترگسترده برنامه یك دهندهتشکیل جزء یك عنوان به باید زمان آن در اعتبار هدایت هایسیاست

 بودند. آن افزایش نحوۀ و اقتصادی رشد موضوع منددغدغه آلمانی اقتصاددانان بریتانیایی، كالسیك اقتصاددانان برخالف

 4جانبی آثار 3غیركامل بازارهای ،2ناقص رقابت مقیاس، به نسبت بازده افزایش اهمیت این از پیش آلمانی اقتصاددانان

 همچنین و بزرگ مقیاس با صنایع از بیشتر استفاده آنها بنابراین بودند. كرده درک را 5هماهنگی مشکالت نتیجه در و

  كردند. مطرح اقتصادی سراسری رشد باالبردن برای را دولت مداخله

 كهدرحالی یافت افزایش 1920دهه در مداوم طوربه هاكارتل تعداد و صنعتی تمركز شاخت، هایسیاست به توجه با

 كردن محدودیت قوانین 1930 دهه طی در كرد. تقویت سیستم این در را هابانك نقش اعتبار، پایین به باال هدایت

 منظر از مسأله این شد. سهامداران به نسبت مدیران موقعیت تقویت و سهامی مالی مینتأ كاهش موجب سهام سود

 هایاتحادیه و بوده مسیر یك در بیشتر رشد، كردن حداكثر كلی هدف با مدیران اهداف زیرا بود كارا اجتماعی رفاه

                                                
1. Moral Suasion 
2. Imperfect Competition 
3. Incomplete Markets 
4. Externalities 
5. Coordination Problems 



 

11 

 اوایل و 1930 دهه اواخر در .شدمی استفاده مدیران به مقامات 2رهنمودهای انتقال برای مسیری عنوانبه ،1صنعتی

 هدایت گرفتند. قرار 4شده هدایت اقتصاد پایینِ به باال هدایت مجرای بعنوان 3صنعتی كنترل هایاتحادیه 1940 دهه

  گرفت.دربرمی را شركتی حاكمیت و مالی بازارهای كار، بازار كه بود سراسری استوار نهادی طراحی یك مركز اعتبار

 هابنگاه بین محدودنا رقابت كه دریافتند بود( متأثر آنها از نیز شاخت )كه آلمانی اقتصاددانان برخی رسدمی نظربه

 قیمت، كاهش و تولید ظرفیت افزایش با را دیگر بنگاه كندمی تالش بنگاهی هر زیرا نیست كارا كالن اقتصاد منظر از

 طوربه قابت،ر این ناپذیر جتنابا نتیجه عنوانبه ظرفیت، مازاد دلیلبه صنعت كل نهایت در كه كند خارج رقابت از

 سیاست واقع در شد. عیار تمام صنعتی سیاست یك فراخوانی به منجر موضوع این .گیردمی قرار تأثیر تحت منفی

 با فردی هایزهانگی و بازاری هایمکانیسم تركیب .شود گرفته پیش در توأمان طوربه باید اعتبار هدایت و صنعتی

 هدف خالصه طورهب .انجامید جامعه رفاه افزایش به بانکی اعتبارات مدیریت و كنترل محل از دولت غیرمستقیم مداخله

 مدیران و ضعیفت سهامداران آن در كه كرد دیکته را نهادی چارچوب از طراحی این اقتصادی، رشد حداكثرسازی كلی

 ظهور فرایند، این جانبی محصول شد. انجام بانکی اعتبار پایین به باال هدایت طریق از منابع تخصیص و شدند تقویت

 حال این با .(2002)ورنر، داشت جای نهادی طراحی این قلب در اعتبار هدایت كه بود محوربانك اقتصادی ساختار یك

 برای نهادی طراحی و اعتبار هدایت بلکه گرفتنمی خود به را دستوری اقتصاد مانند ردخُ  مدیریت شکل دولت مداخله

 بود. بازارمحور محیط یك داخل در هاانگیزه ایجاد

 6اقتصادی دیکتاتور یا 5اعتباری توریکتاد عنوانبه را او شاخت، اعتباری هایكنترل گسترده تأثیر براساس

 صورت مركزی بانك توسط ،7داد شکل تغییر را اقتصادی ساختار كه منابع تخصیص تصمیماتِ كهازآنجا شناختند.می

 دموكراسی، یك در كنندمی استدالل منتقدان و ناظران از بسیاری .شد نامیده 8دوم دولت مركزی بانك گرفت،می

 اعتبار بازار در شاخت مداخالت از وقتی شود. گرفته منتخب دولت و پارلمان توسط باید تنها حیاتی تصمیمات چنین

 نحویبه انتقادها این واقع در گفت. سخن اشدیکتاتوری اقدامات از نیز شاخت خود حتی شد،می انتقاد 1924 سال در

 .(2002)ورنر، بود او اعتباری كنترل سیاست كارایی دهندهنشان

 آمارهای گزارش این كرد. منتشر را تجارت و صنعت هایبخش به اعتبار عرضه ارزیابی ،1930 سال در آلمان دولت

 درباره دیگر مشابه جامع گزارش یك 9گرفت.دربرمی را میشد خرد گیرندهوام صنعتی بخش به كه بانکی اعتبار جزئی

 یافت. ادامه 1930 دهه اواخر تا كیفی و كمی هایكنترل رسید. چاپ به مركزی بانك توسط 1934 سال در بانکی اعتبار

 و داراولویت صنایع در اعتبار تخصیص برای عمده طوربه توانستمی كه شدمی نیز ارزی هایكنترل شامل هاكنترل این

 جزئیات افشای به ملزم منظم طوربه را هابانك بانکداری، قانون 1935 سال در گیرد. قرار استفاده مورد محور صادرات

 تازه بانکیِ ناظر مقام برای یکبار ماه دو هر در مارک(رایش میلیون 1 از )بیش كالن هایوام كنندهدریافت بدهکاران اسامی

                                                
1. Industry Associations 
2. Guidance 
3. Industry Control Associations 

4. Guided Economy 
5. Credit Dictator 
6. Economic Dictator 

 شود.های منتخب انجام میطور معمول توسط دولتهای كه بلهئمس. 7

8. Second Government 

 شد.بخش صنعتی تقسیم می 39طور مثال فعالیت صنعتی به هب. 9
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 بانك برای ارسال به مجبور اعتبار هدایت درباره هابانك كه منظمی هایداده و اطالعات بانك رایش كرد. شده، ایجاد

 اندكی با35/1934بانکی قانون كه است توجه قابل بود. محرمانه تقریباً اطالعات این و نمیکرد منتشر را بودند مركزی

 اعتبار هدایت سیاست كند. كمك جنگ از پس آلمان توسعه مسیر دهیشکل به تا ماند باقی 1945 سال از بعد تا تغییر،

 مركزی بانك سیسأت با سرانجام و داشت ادامه دوم جهانی جنگ پایان از پس سال ده حدود تا شد ایجاد شاخت توسط كه

  یافت. خاتمه 1957 سال در 1آلمان جدید

 و بانکی سیستم بین ارتباط گیریشکل آلمان، در اعتبار هدایت سیاست نکردن پیدا ادامه علت رسدمی نظربه

 بانکی اعتبار خلق از یافتن )اطمینان مذكور سیاست از نظر مورد نتیجه همچنین .بود آلمان صنعتی بزرگ هایبنگاه

 توانستمی (متوسط و كوچك هایبنگاه در گذاریسرمایه )مانند اقتصاد هایبخش دیگر برای مولد( هایفعالیت برای

 كنترل 2كوچك و ایمنطقه غیرانتفاعی، هایبانك 1600 از بیش با كه آلمان بانکی بخش موجود ساختار طریق از

 .(2015)ورنر، آید دستهب شد،می

 

 آلمان در دهيوام تخصیص و مقدار كنترل .2شکل

 

                                                
1. Bundesbank 

2. small, local, not- for- profit banks 
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Source: Maddison Historical Statistics
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(1914-1918)جنگ جهاني اول

(1923)آلمانابرتورم

گسترش برنامه هدايت اعتبار

(1945-1924)

ركود بزرگ

1930دهه 

پايان جنگ جهاني دوم

 1957ادامه برنامه هدايت اعتبار تا سال 

 و طرح مارشال 

 . نرخ رشد تولید ناخالص داخلي آلمان2نمودار
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  دوم جهاني جنگ از بعد آلمان اقتصادی معجزه در هابانک نقش. 4

 تعاوني و عمومي بزرگ، هایبانک. 1-4

 حذف 1پولی، اصالح متفقین، توسط شده بخشیده بدهی به آلمان اقتصادی معجزه هاپژوهش بسیاری در

 از را كشور تواندمی گرچه عوامل این است. شده داده نسبت مالیاتی هاینرخ كاهش و قیمتی هایكنترل

 كشوری از آن ارتقای و جهش و آلمان اقتصاد روند تبدیل مقام در اما كند رها اقتصادی زنجیرهای و غل

  (.2013، 2)براوننیست صادرات و صنعتی تولیدات در جهانی پیشروی كشور یك به زدهجنگ

 واندمیت آلمان دوم جهانی جنگ از پس باالی اقتصادی رشد چطور كه است این صلیل ااؤس واقع در

 با ایتنیدهدرهم روابط پیشتر آلمان بانکی بخش كهدرحالی باشد خورده رقم هابانك حضور بدون

 تأثیر ،هاشركت داخلی منابع افزایش همچون عواملی رسدمی نظربه البته .است داشته یآلمان هایبنگاه

 جهانی جنگ از پس مثال طوربه اند.داده كاهش را دوم جهانی جنگ از پس اقتصادی معجزه بر هابانك

 افزایش از ودس انباشت افزایش تا دادند اگاهانه بصورت را اجازه این آنها هایاتحادیه و كارگران دوم

)كندی، شود گذاریسرمایه هابنگاه در مجدداً سود در افزایش این كه شرطی به شود بیشتر دستمزدها

 در هاانكب نقش تشدید بنابراین )و اعتبار هدایت سیاست كه داشت نظر در باید این برعالوه .(1996

 با جنگ در نژاپ و دوم و اول جهانی جنگ در آلمان )مانند جنگی تولیدات افزایش برای غالباً اقتصاد(

 جهانی گجن از پس آلمان )مانند كوتاه زمانی در اقتصادی بازسازی و جهش و دوم( جهانی جنگ و چین

 استفاده گذار هایدوره اصطالحاً یا دوم( جهانی جنگ از پس چین و جنوبی كره ژاپن، و دوم و اول

 شود.می

 صنعتی هایبنگاه با خود مستحکم پیوند به آلمانی بزرگ هایبانك دوم جهانی جنگ از بعد حالاین با 

 به بزرگ هایبانك از هریك دهیوام از درصد 60 حدود 1970 دهه تا 1950 سال بین .دادند ادامه

 .(2017)دتزر، شد هدایت صنعتی تولیدات سمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1. currency reform 
2 Brown 
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 )درصد( آلمان بزرگ بانک سه دهيوام از صنعتي تولیدات سهم .3نمودار

 

Source:Tilly,1996,p.420 

 

 

 

 

 

 

 

Source:Tilly,1996,p.420 

 

 از پس هایسال در آلمان بانکداری سیستم در بزرگ هایبانك نسبی اهمیت زیر نمودار با مطابق

 داشتند بانکی هایدارایی از درصدی 25 حدود سهمی بزرگ هایبانك 1950 سال در یافت. كاهش جنگ

 متفقین دوم جهانی جنگ از بعد واقع در یافت. كاهش درصد 10 حدود به 1970 و 1960 هایدهه در كه

 در و... سندیکاها ها،تراست ها،كارتل مانند اقتصادی هایقدرت اندازه از بیش تمركز رفتن بین از خواستار

 باور این بر آمریکا مخصوصاً متفقین نیروهای راستا، همین در .(1997)موسسه ایفو، شدند آلمان اقتصاد

 ریزیبرنامه هایهیئت و بزرگ صنعتی هایبنگاه با نزدیك ارتباط طریق از آلمانی بزرگ هایبانك كه بودند

 در تمركززدایی سیاست باید بنابراین و هستند هانازی نظامی قدرت نیرومندی اصلی عامل نظامی شبه

 (.1996، 1)تیلیشود اجرا نیز هابانك مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Tilly 
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 آلمان بانکداری سیستم از بزرگ ایهبانک سهم .4نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:Tilly,1996,p.420 

 گذارانسرمایه رأی حق نمایندگی و سهام مالکیت طریق از بزرگ هایبانك هم باز حالاین با

 آلمان مركزی بانك هایداده با مطابق داشتند. غیرمالی هایشركت حاكمیت در مهمی نقش كوچکتر،

 كردندمی 1نمایندگی را رأی حق درصد 5/50 اما بودند هاسهام درصد 5 مالك هابانك 1964 سال در

 بررسی یك 1960 سال در .(2017)دتزر، است سهامداران رأی از درصد 5/55 كنترل دهندهنشان كه

 دارند هاشركت مدیره هیئت در نماینده 795 هابانك كه داد نشان مشترک سهامی شركت 425 از دولتی

 423 بر بالغ خصوصی هایبانك بررسی این اساس بر بودند. مدیره هیئت رئیس آنها از مورد 211 كه

 (.25همان:بودند) مدیرههیئت رئیس آنها مورد درصد( 4/56) 119 كه داشتند درصد( 2/53) نماینده

 داخلی غیربانکی شركت 124 عمده سهم آلمان بزرگ بانك سه كه شد گزارش 1986 سال در همچنین

 بود)از مارک میلیارد 2/1 با برابر تقریباً شركت 124 از بزرگ شركت 19 دفتری ارزش دارند. دست در را

 2نظارت هیئت در جایگاه 66 بانك سه این مدیران سال همان در مارک(. میلیارد 3/4سهامی سرمایه كل

 داشتند(. هابانك در صندلی 5 فقط هاشركت این همه كه)درحالی داشتند آلمان بزرگ بنگاه 100

 در را آلمان اقتصاد در بزرگی «بازاری سهم» آلمانی بزرگ هایبانك كه گرفت نتیجه توانمی بنابراین

 (.1996)تیلی، داشتند دست

 سال در مالی( گردش نظر صنعتی)از بزرگ بنگاه 100 در را سهامدار آلمانی هایبانك زیر جدول

 دهد.می نشان 1986

 

                                                
1. Proxy Votes 
2. Supervisory Boards 



 

17 

 اسمی( سرمایه از )درصدی 1986 سال در بزرگ صنعتي هایبنگاه در آلماني هایبانک سهامداران .2جدول

 رتبه

 شركت

 سایر آلمان بزرگ بانك سه شركت نام

 هابانك

 همه

 Deutsche هابانك

Bank 
Dresdner 

Bank 
Commerzbank 

26 AEG 16 9/0 9/0 8/1 20 

54 AGIV 0 0 0 44 44 

83 Bil u Berge 0 25 حداقل 0 0 25 حداقل 

14 BMW 0 5 10 تا 5 0 0 10 تا 

49 Continental 10 حداقل 0 0 0 10 حداقل 

1 Daimler 

Benz 
5/28 6/1 6/1 2/3 35 

27 Degussa 0 10 حداقل 0 0 10 حداقل 

47 Dt Babcock 0 0 0 حداقل 

5 

 5 حداقل

99 Dyckerhoff 

u Widmann 
7/6 0 4/1 13 21 

91 Fichtel u 

Sachs 
0 0 35 0 35 

46 Hochtief 0 0 حداقل 2/16 حداقل 

25 

 41حداقل

12 Klockner 

Werke 
2/7 2/3 2/3 4/16 30 

58 Linde 0 0 10 حداقل 0 10 حداقل 

21 MAN 0 0 8 حداقل 0 2/8 حداقل 

43 MBB 0 5 15 تا 10 5 3/0 حداقل 10 تا 

19 Metallges 2/11 5/16 0 6/0 28 

37 Ph 

Holzmann 
35 0 6/7 0 43 

32 Preussag 0 0 0 43 43 

81 PWA 0 0 0 44 44 

80 Strabag 0 0 0 حداقل 

50 

 50 حداقل

8 Thyssen 0 0 5 حداقل 0 5/0 حداقل 

41 VEW 3/6 0 0 5/10 17 
Source: Aoki & Patrick,1995, p.431 

 هایبانك گسترده شبکه ،آلمان اقتصادی جهش در شده گرفته نادیده عامل محققان برخی منظر از

 و اتصال از مستحکمی پیشینیه با ژاپن، همانند آلمان صنعتی توسعه درواقع .است 1تعاونی و عمومی

                                                
1. Public and Cooperative Banks 
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 هایبانك شبکه .(2013)براون، است شده پشتیبانی صنعتی مولد هایبخش با بانکی سیستم ارتباط

 بزرگ وكارهایكسب برای خدمات ارائه) Landesbanken نام به هاییبانك از متشکل اندازیپس

 نیز و ایالتی( هایدولت سطح در عمومی بخش بانکداران عنوان به كردن عمل و المللیبین و مقیاس

 مخصوصاً  مشتریان به متنوع مالی خدمات )ارائه Sparkassen نام به محلی اندازیپس هایبانك

 یا محلی هایشهرداری به متعلق مذكور هایبانك سنتی طوربه هستند. متوسط( و كوچك هایبنگاه

 این اعتباری تصمیمات بر اعتباری، كمیته در حضور طریق از دولت نمایندگان هستند. ایالتی هایدولت

ترنر و )شودمی محدود خود منطقه به بیش و كم اندازیپس بانك هر و دارند مستقیمی اثر هابانك

 .(2008، 1لگرس

 لمانآ در تعاونی و اندازیپس هایبانك سهم افزایش با متناظر بزرگ هایبانك سهم نسبی كاهش

 باشد. مانآل بانکی سیستم در تمركززدایی سیاست دلیل به شاید مسأله این شد اشاره كه طورهمان شد.

 یعظیم نقش متوسط و كوچك هایبنگاه مالی تأمین با دوم جهانی جنگ از پس اندازیپس هایبانك

 با ترقاب در Landesbanken به موسوم ایمنطقه هایبانك زمان همان در داشتند. آنها موفقیت در

 یکهطوربه شدند شاندهی وام سهم گسترش به موفق بزرگ، هایبنگاه به دهیوام برای بزرگ هایبانك

 مترك نیاز دلیل به رسید. 1990 دهه در درصد 17 به 1950 سال در درصد 12 از آنها بازاری سهم

 اندازیپس هایبانك با رقابت به شروع نیز بزرگ هایبانك خارجی، مالی تأمین به آلمانی بزرگ هایبنگاه

 موفقیت وزه،ح این در كم تجربه دلیلبه اما كردند متوسط و كوچك هایبنگاه به دهیوام سر بر تعاونی و

 .(2017)دتزر، نداشتند چندانی

 )درصد( آلمان در هابانک بازاری سهم .3جدول

 1988 1977 1970 1960 1950 سال

 (Universal Banks) منعطف ساختار با هاییبانك

 6/23 9/24 9/24 4/24 4/36 خصوصی هایبانك .1

 9/8 4/10 2/10 3/11 1/19 بزرگ هایبانك

 4/11 9/10 7/10 4/10 8/12 ایمنطقه هایبانك

 8/1 9/1 5/1   خارجی هایبانك

 5/1 7/1 5/2 7/2 5/4 خصوصی هایبانك دیگر

 3/37 5/38 4/38 7/35 8/30 اندازیپس هایبانك .2

 9/16 14 5/11 6/8 4/12 تعاونی هایبانك .3

 (Specialised Banks) تخصصی هایبانك .4

 9/13 13 6/13 2/17 9/5 رهنی هایبانك

 7/6 5/6 4/8 2/10  خاص وظایف با هایبانك

 5/1 2 9/1 4/2  هابانك پست
Source: Edwards and Fischer (1994, p. 100)  

                                                
1 Turner & Größl 
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ستانی خانوادگی هایشركت به تعاونی و اندازیپس هایبانك دوم جهانی جنگ از بعد س برای ا  تیابید

ست كلیدی ابزار عمومی هایبانك كردند. كمك جهانی بازارهای به ستند آلمان صنعتی سیا  در كه ه

 تعاونی و خصوصی عمومی، هایبانك درواقع اند.متخصص متوسط و كوچك وكارهایكسب به دهیوام

ستم ركن سه ستند آلمان بانکی سی صی هایبانك كه ه صو  بزرگ، هایشركت به المللیبین بزرگ خ

 (SMEsهای كوچك و متوسرررط)بنگاه و ایمنطقه هایشرررركت به نیز تعاونی و عمومی هایبانك

 .(2013)براون، كنندمی رسانیخدمت

 

 
 

 تقریباً خصوصی هایبانك درصد، 40 حدود تقریباً آلمان اندازیپس هایبانك 1970 دهه زمان از

 دارا را آلمان بانکی سیستم در هاسپرده و هاوام سهم از درصد 15 تقریباً تعاونی هایبانك و درصد 20

 كشورها دیگر به نسبت كمتری بسیار نقش آلمان در خصوصی هایبانك كه است توجه قابل اند.بوده

 از درصد 58 حدود اندازی پس و تعاونی هایبانك 2004 سال در 1(.2008)ترنر و گرسل، كنندمی بازی

 برنامه منابع از درصد 73 حدود همچنین داشتند. برعهده را متوسط و كوچك هایبنگاه مالی تأمین

 و تعاونی هایبانك توسط شد،می اداره آلمان توسعه بانك توسط كه هاSME از حمایت برای عمومی

 شد. توزیع اندازیپس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

اند كه های غیرخصوصی تعاونیطور مثال برخی بانكهغیرخصوصی لزوماً همگی دولتی نستند. بهای باید توجه داشت كه بانك. 1

همچنین درصد كمی از سهام  و های غیرخصوصی نمایندگان دولتی نیز حضور دارندمالکیت عمومی دارند، در هیئت مدیره برخی بانك

 .های رهنی، خصوصی هستندهای دیگر مثل بانكبانك
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 )درصد( متوسط و كوچک هایبنگاه به دهيوام در هابانک انواع سهم .5نمودار

 
Source: Turner & Größl,2008.P.57 

 

 این آمارها اب مطابق اما دارند آلمان بانکی بازار در را سهم بیشترین تعاونی و اندازیپس هایبانك

 خود مشتریان از كمتری كمیسیون حق و ایبهره درآمد خصوصی تجاری هایبانك به نسبت هابانك

 هایبانك به تنسب آنها بازدهی و سوددهی روی آنچنانی تأثیر مسأله این دیگر سوی از و اندكرده دریافت

 است. نگذاشته خصوصی

 2006 سال در آلمان بانکي سیستم اصلي ركن سه هایويژگي .4جدول
 تجاری بانکهای 

 خصوصی

 و اندازیپس بانکهای
Landesbanken 

 تعاونی بانکهای

 هایتعاونی و مركزی

 اعتباری

 *كل

 2130 1261 469 بزرگ( بانك 4) 360 بانك تعداد

 38517 12594 14252 11578 شعب تعداد

 662200 166100 296500 186700 كارمندان تعداد

 كنندگانمصرف و هابنگاه به دهیوام سهم
 )درصد(

2/26 4/37 6/16 2/80 

 غیربانکی نهادهای و افراد از سپرده سهم

 )درصد(

1/30 2/37 2/17 5/84  

 6/74 8/11 4/34 5/28 )درصد( ترازنامه كل از سهم

 7/91 5/16 4/36 8/38 )درصد( دریافتی خالص بهره سهم

 6/96 3/14 27 3/55 )درصد( دریافتی خالص كمیسیون

 3/62 4/64 و 2/62 8/65 و 6/53 66 )درصد( درآمد به هزینه نسبت

 34/9 93/10 و 49/4 95/8 و 4/11 24/11 )درصد( مالیات از قبل سرمایه به بازدهی
 1خاص وظایف با هایبانك و رهنی هایبانك شامل*

Source: Deutsche Bundesbank (2007), pp. 15-40; Deutsche Bundesbank Zeitreihendatenbank 

                                                
1. Mortgage Banks, Special Purpose Banks 
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 آلمان توسعه بانک .2-4

 منابع كردن مدیریت و اجرا مأموریت با 1948 سال در 1(KfW) آلمان توسعه بانك یا بازسازی بانك

 اقتصاد بازسازی برای شود(می نامیده 2«اروپا بازسازی برنامه» رسمی صورتبه )كه مارشال طرح مالی

 مارشال طرح منابع بود. 4روزولت 3بازسازی مالی تامین شركت از مدلی بانك این شد. تأسیس آلمان

 بانك شد. استفاده تولیدی هایبنگاه و آالتماشین مانند هافعالیت ترینضروری در گذاریسرمایه برای

 و حمل بخش و برق گاز، آب، مسکن، سنگ، ذغال مانند هاییحوزه در گذارسرمایه تنها نحویبه مذكور

 دولت ناحیه از كه شد خصوصی هایگذاریسرمایه افزایش باعث عمومی هایگذاریسرمایه این شد. نقل

 عنصر یك به مذكور بانك اولیه، مأموریت این رغمعلی .(2012، 5)كروچکوفسکیشدندمی پشتیبانی نیز

 آن هایفعالیت حوزه هاسال طی در و شده تبدیل آلمان هایزیرساخت برای بلندمدت مالی تأمین مهم

 مالی تامین بر KfW اولیه، هایسال در است. بوده تغییر حال در آلمان اقتصاد نیازهای با متناسب

 از درصد15 مسئولیت 1950 سال در و بود متمركز آلمان اصلی صنایع در بزرگ هایبنگاه نیازهای

 افتادند راه به آلمان صنایع كه هنگامی داشت. برعهده را آلمان اقتصاد در واقعی خالص سرمایه تشکیل

 كوچك صنایع سمت به آلمان توسعه بانك توجه گرفتند، دستبه را مالی تأمین نقش دیگر هایبانك و

 هایبنگاه در گذاریسرمایه از توجهی قابل سهم آلمان توسعه بانك 1985 سال تا یافت. تغییر متوسط و

 ساالنه درآمد با هایبنگاه در گذاریسرمایه كل از درصد 45 كه یطوربه كرد، ایجاد را متوسط و كوچك

 100 تا 5 سالیانه درآمد با هایبنگاه در گذاریسرمایه از درصد 25 تا 20 و مارک میلیون 5 از كمتر

 در مالی مینتأ وارد 1960 دهه از بانك این اقعو در .(2016، 6)آنکتادكرد مالی تأمین را مارک میلیون

 مینتأ برعالوه(. 2015، 7)مازوكاتوشد متوسط و كوچك هایبنگاه و نوآوری خطرپذیر، هایگذاریسرمایه

 و زیست محیط با مرتبط هایپروژه مالی تأمین سمت به مذكور بانك متوسط، و كوچك هایبنگاه مالی

 آلمان، دو اتحاد از پس رفت. توسعه حال در شورهایك برخی در همچنین و آلمان در هازیرساخت

 4 به KfW وظایف اكنونهم شد. آلمان توسعه بانك مأموریت از مهمی بخش نیز شرقی آلمان بازسازی

 هایبنگاه به دهیوام طریق از اقتصاد در گذاریسرمایه افزایش دارعهده بخش دو میشود: تقسیم بخش

 ها(،SME به مربوط هایبانك طریق )از آلمان در كارآفرینان دیگر و هاآپاستارت متوسط، و كوچك

 دیگر و انرژی وریبهره افزایش مسکن، هایبرنامه ،8(2007 بحران از )بعد ایضدچرخه دهیوام

                                                
1. The Kreditanstalt für Wiederaufbau 
2. European Recovery Program 

3 .Reconstruction Finance Corporation دیده وكارهای بزرگ و كوچك آسیباساساً یك برنامه وامدهی فدرال برای همه كسب

. شواهدی از نحوه حمایت 7الگوی راهبردی حمایت از تولید »به گزارش  میتوانیدبود. برای مطالعه بیشتر  1930از ركود بزرگ دهه 
 .های مجلس مراجعه كنیدمركز پژوهش «دولت آمریکا از تولیدات داخلی

4. Franklin D. Roosevelt 
5 Kruczkowski 
6 UNCTAD 
7 Mazzucato 

 Mittelstandsbank بخش. 8
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 برای مالی مینتأ تحصیلی، هایبرنامه وهوا،آب و زیست محیط از حفاظت در كالن هایگذاریسرمایه

 مانند ییهابانك طریق )از ...و شهری نوسازی زیرساختی، هایطرح در عمومی هایگذاریسرمایه

 آن طریق از كه اندالمللیبین گیریجهت دارای بانك این دیگر بخش دو هستند. 1ای(منطقه هایبانك

 )مانند ایتوسعه منتخب هایطرح مالی تأمین آلمانی، هایشركت كردن المللیبین گسترش به

. دكننمی كمك 3توسعه حال در كشورهای در ایتوسعه هایگذاریسرمایه و 2اروپا( در برق هاینیروگاه

 ناخالص تولید به نسبت و شده داده اعتبار كل از بانك این اعتبار سهم 2012 سال در آمار، با مطابق

 .(همان) است بوده درصد 5/15 و 7/12 آلمان داخلی

 آلمان توسعه بانک هایگذاریسرمايه .6نمودار

 یورو( )میلیارد ( Kommunal- und Privatkundenbank/ Kreditinstitute )بخش

 
Source: Mazzucato,2015:18 

 

 اییارانه بهره با سال( 10) بلندمدت هایوام خود انرژی وریبهره هایبرنامه برای آلمان توسعه بانك

 میدهد. ارائه موجود هایخانه بازسازی برای یورو هزار 75 تا جدید خانه واحد هر برای یورو هزار 50 از

 كه میدهد نشان زیر نمودار است. درصد 5/12 حداكثر تا 4بدهی بخشش شامل هابرنامه این همچنین

 از توجهی قابل طوربه خطرپذیر گذاریسرمایه و متوسط و كوچك هایبنگاه در بانك این گذاریسرمایه

 است)همان(. یافته افزایش 2013 سال در یورو میلیارد 64/22 به 2000 سال در یورو میلیارد 4/6

 

                                                
 Kommunal- und Privatkundenbank/ Kreditinstitute بخش. 1

 KfW IPEX-Bank بخش. 2

 KfW DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft) بخش. 3

4 .Debt Relief :بخشش بدهی چندین شکل دارد مانند كاهش مقدار بدهی، كاهش نرخ بهره و افزایش طول مدت پرداخت  
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 (يورو )میلیارد (Mittelstandsbank )بخش آلمان توسعه بانک هایگذاریسرمايه توزيع .7نمودار

 
Source: Mazzucato,2015:17 

 

 گیرینتیجه و بندیجمع

 سپس و جدایی، جهانی جنگ دو در شکست از اعم بسیاری فرودهای و فراز شاهد آلمان اقتصادی تاریخ

 است. مشکل بسیار مشخص عواملی در آلمان اقتصادی پیشرفت انحصار روازاین و بوده آلمان دو اتحاد

سیاست ر به حمایت گرایی و بخش خاصی از تجربه سیاستگذاری اقتصاد آلمان را كه ناظ هش حاضر,ژپ

-ی حمایتهاسیاست چنینمعتقدند محققین  خیبر، تحلیل و بررسی كرده است. اعتبار بوده هدایت

های بوده و كنار گذاشته شده و موفقیت اقتصادی دهه خاصی از اقتصاد آلمان مربوط به دوره ایگرایانه

نیز  برخیو  اخیر آلمان به دلیل رویکردهای بازارگرای سیاستگذاری اقتصادی در آلمان بوده است

موفقیت اقتصادی در  یبسیار مهم عامل را بازخوانی شده مقالهكه در این سیاستگذاری این دوره تاریخی 

 پیشرفت اصلی دالیل جزء ذیل عوامل پژوهش این منظر از .دانندآلمان در قرن بیستم و حال حاضر می

 د:نشومی محسوب آلمان اقتصادی

 صنعتي بزرگ هایبنگاه با بزرگ هایبانک تنیدهدرهم روابط. 1

 همانند جدیدی مالی نهادهای ،بریتانیا با خود ماندگیعقب فاصله جبران برای هاآلمانی نوزدهم قرن در

 هایپروژه صنعتی، تولیدات سمت به را بانکی منابع تا كردند ایجاد منعطف ساختار با هاییبانك

 جهانی جنگ از بعد .كنند هدایت شیمیایی صنایع و آهنراه توسعه مانند مقیاس بزرگ گذاریسرمایه

 1950 سال بین و دادند ادامه صنعتی هایبنگاه با خود مستحکم پیوند به آلمانی بزرگ هایبانك دوم

 هدایت صنعتی تولیدات سمت به بزرگ هایبانك از هریك دهیوام از درصد 60 حدود 1970 دهه تا
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 اقتصادی هایقدرت اندازه از بیش تمركز رفتن بین از خواستار متفقین دوم جهانی جنگ از بعد شد.

 متفقین نیروهای راستا، همین در .شدند آلمان اقتصاد در .و.. سندیکاها ها،تراست ها،كارتل مانند

 صنعتی هایبنگاه با نزدیك ارتباط طریق از آلمانی بزرگ هایبانك كه بودند باور این بر آمریکا مخصوصاً

 بنابراین و هستند هانازی نظامی قدرت نیرومندی اصلی عامل نظامی شبه ریزیبرنامه هایهیئت و بزرگ

 سیستم در بزرگ هایبانك سهم نتیجه در شود. اجرا نیز هابانك مورد در تمركززدایی سیاست باید

 یافت. كاهش 1970 و 1960 هایدهه در درصد 10 به 1950 سال در درصد 25 از آلمان بانکداری

 تر،كوچك گذارانسرمایه رأی حق نمایندگی و سهام مالکیت طریق از بزرگ هایبانك هم باز حالبااین

 از صنعتی بزرگ هایشركت در را خود نقش و كرده ایفا غیرمالی هایشركت حاكمیت در مهمی نقش

 ندادند. دست

 آلمان در نهادی طراحي هسته عنوانبه اعتبار هدايت .2

 پی حقیقت این به بود( متأثر آنها از نیز شاخت یالمار رسدمی نظربه )كه آلمانی اقتصاددانان از برخی

 بصورت بانك هر بلکه كنندنمی دهیوام را اندازكنندگانپس پول و نبوده وجوه گرواسطه هابانك كه بردند

 خلق ویژه حق یا رانت دارای هابانك كه آنجایی از بنابراین است. )پول(اعتبار خلق قدرت دارای فردی

 مردم پذیرش مورد دولتی( یا )حکومتی عمومی پول همانند آنها توسط شده خلق اعتبار و هستند اعتبار

 زمره در كمدست یا بوده جامعه منافع با تضاد در انکیب اعتبارات خلق كه دارد وجود امکان این است،

 نظریه برخالف آلمان تاریخی مکتب اقتصاددانان همچنین نباشند. سیاستگذار منظر از جامعه هایاولویت

 منجر لزوماً  میشود، اعطا اقتصاد مولد هایبخش به كه بانکی دهیوام كه بودند باور این بر پول، خنثایی

 به دهیوام اما یابد.می افزایش اعتبار، گسترش طریق از خدمات و كاالها میزان زیرا گرددنمی تورم به

 و بازی سفته مانند دهد(نمی افزایش را خدمات و كاالها مقدار كه هاییفعالیت )یعنی نامولد هایبخش

 برای شده خلق اولیه اعتبار عنوانبه تولید، به شده تزریق پول درواقع كنند.می ایجاد تورم مصرف،

 است. تولید فرآیند در بیکار عوامل مشاركت و همکاری جلب برای كلیدی نهادی مقدمه یك كارآفرین،

 طریق از شود،می استفاده مورد تولید عوامل خدمات جبران برای كه هنگامی بانکی اولیه مالی تأمین این

 در رود.می بین از بانك به بنگاه وامِ بازپرداخت با و گرددبازمی بنگاه به دوباره مالی بازار یا كاال بازار

 توصیه را دولتی مقامات توسط بانکی دهی()وام اعتبار هدایت اقتصاددانان این رسدمی نظربه نتیجه

 كردند.

 تغییر اول جهانی جنگ پیروز متفقین سوی از فشار تحت آلمان مركزی بانك قانون 1922 سال در

 رئیس شاخت یالمار شد. مستقل ،آلمان دولت و مجلس جمله از آلمانی نهاد هر از مركزی بانك و كرد

 اهداف و تجاری هایبانك شبکه منافع از مركزی بانك استقالل برای قانون این از آلمان مركزی بانك

 اهداف و مركزی بانك بین كامل جدایی نه و كرد استفاده آلمان مجلس و دولت غیراقتصادی و سیاسی
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 كنترل با گراتوسعه مركزی بانك یك جایگاه در آلمان مركزی بانك واقع در دولت. مدنظر ایتوسعه

  داد. سوق مولد اهداف و هافعالیت سمت به را بانکی اعتبارات خلق تخصیصی، و مقداری

 اهداف با متناسب را هابانك ،دهیوام رشد هایسهمیه و مجدد تزیل نرخ طریق از مركزی بانك

 كیفی و كمی هایسیاست از سرپیچی صورت در را هابانك شاخت یالمار كرد.می مجازات یا تشویق خود

 ظرفیت حذف دنبال به شاخت كرد.می مركزی بانك منابع از كردن قطع به تهدید را آنها مركزی، بانك

 هاشركت ادغام و صنعت تمركز افزایش انبوه، تولید گسترش طریق از صنعت هایهزینه كاهش مازاد،

 هاشركت ادغام و شدن بسته طریق از باید بنیادی طوربه آلمان اقتصاد كه بود شده متقاعد او بود.

 بخش وی  بود. اعتبار هدایت نهادی، تغییرات این یاجرا ابزار مهمترین و شود مجدد سازماندهی

 هاییبخش میان در داد. قرار هدف و توجه مورد را محور صادرات هایبنگاه و بزرگ هایكارتل كشاورزی،

 اعتبار هدایت پشتیبان هاییتئوری بود. لوكس كاالهای و مصرف برای اعتبار نگرفتند، قرار اولویت در كه

 اقتصادی سیستم آن جایبه و منع را سرمایه یا سهام بازارهای از استفاده زمان آن در همگی ،آلمان در

 ترپیچیده بسیار سرمایه بازار در منابع جریان هدایت سازمانی طوربه زیرا میکردند پیشنهاد را محوربانك

 قوانین 1930 دهه طی در .كندنمی خلق جدید پول سرمایه بازار ها،بانك خالف بر همچنین و بود

 به نسبت مدیران موقعیت تقویت و سهامی مالی مینتأ كاهش موجب سهام سود كردن محدودیت

 كردن حداكثر كلی هدف با مدیران اهداف زیرا بود كارا اجتماعی رفاه منظر از مسأله این شد. سهامداران

 تأمین در سرعت سهامی، به بانکی مالی تأمین ترجیح دیگر دلیل بود. مسیر یك در بیشتر ،اقتصادی رشد

 بدهی اوراق یا و سهامی روش به نسبت دارند( نقدینگی از زیادی حجم به نیاز )كه داراولویت صنایع مالی

 جهانی جنگ پایان از پس سال ده حدود تا بود، شده ایجاد شاخت توسط كه اعتبار هدایت سیاست بود.

 بزرگ صنعتی هایبنگاه و بزرگ هایبانك بین روابط گیریشکل با میرسد نظر به داشت. ادامه هم دوم

 به نیازی دیگر آلمان بانکی سیستم در ایتوسعه و تعاونی عمومی، اندازیپس هایبانك سلطه و مقیاس

 نبود. مذكور سیاست

 ایتوسعه و تعاوني اندازی،پس عمومي هایبانک. 3

 مانند دیگر هایبخش به آنها كه بود معنی این به بزرگ صنعتی هایطرح روی بر بزرگ هایبانك تمركز

 مخصوصاً  و هابخش این به دهیوام بنابراین نمیکردند. دهیوام كوچك هایبنگاه و مسکن كشاورزی،

 شد. واگذار آلمان توسعه بانك و كوچك تعاونی هایبانك اندازی،پس هایبانك به كوچك هایبنگاه

 2700 به نزدیك 1900 سال تا .گرددبرمی نوزدهم قرن اوایل به تعاونی و اندازیپس هایبانك پیدایش

 كه آنجایی از داشتند. حساب آنها در آلمان مردم سومیك كه داشتند حضور آلمان در اندازیپس بانك

 شد توزیع كشور سراسر در اعتبار عرضه میداد، ارائه خود ناحیه در را خدماتش باید اندازیپس بانك هر

 حاكمیت عمومیِ ماهیت اندازیپس هایبانك داشت. پی در را آلمان كشور متوازن توسعه و رشد كه

 هایبنگاه )خانوارها، عمومی سودآوری هدف و دارند آلمان( در محلی هایدولت با ارتباط )دارای شركتی
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 كه میشود زده تخمین .كنندمی دنبال را غیرانتفاعی( اهداف حتی و محلی هایدولت ،متوسط و كوچك

 است ارائه شده هابانك این توسط آلمان در اعتبارات كل از درصد 26 حدود 1910-1851 هایسال بین

 1862 سال در روستایی و شهری تعاونی بانك اولین سودمحور(. تجاری هایبانك سهم با معادل )دقیقاً

 كل از درصد 8 حدود 1910 تا 1851 هایسال بین در تعاونی هایبانك سهم شدند. ایجاد 1864 و

 با متناظر دوم جهانی جنگ از بعد بزرگ هایبانك سهم نسبی كاهش است. بوده آلمان در اعتبارات

 دوم جهانی جنگ از پس اندازیپس هایبانك شد. آلمان در تعاونی و اندازیپس هایبانك سهم افزایش

 1970 دهه زمان از داشتند. آنها موفقیت در عظیمی نقش متوسط و كوچك هایبنگاه مالی تأمین با

 هایبانك و درصد 20 تقریباً خصوصی هایبانك درصد، 40 حدود تقریباً آلمان اندازیپس هایبانك

 است توجه قابل اند.بوده دارا را آلمان بانکی سیستم در هاسپرده و هاوام سهم از درصد 15 تقریباً تعاونی

 سال در كنند.می بازی كشورها دیگر به نسبت كمتری بسیار نقش آلمان در خصوصی هایبانك كه

 را متوسط و كوچك هایبنگاه مالی تأمین از درصد 58 حدود اندازی پس و تعاونی هایبانك 2004

  داشتند. برعهده

 كردن مدیریت و اجرا مأموریت با 1948 سال در آلمان توسعه بانك یا بازسازی بانك دیگر سوی از

 و هازیرساخت در گذاریاقتصاد)سرمایه بازسازی برای اروپا( بازسازی )برنامه مارشال طرح مالی منابع

 دیگر هایبانك و افتادند راه به آلمان صنایع كه هنگامی شد. تأسیس آلمان صنعتی( بزرگ هایبنگاه

 و كوچك صنایع و نوآوری سمت به آلمان توسعه بانك توجه گرفتند، دست به را مالی تأمین نقش

 هایبنگاه در گذاریسرمایه از توجهی قابل سهم آلمان توسعه بانك 1985 سال تا یافت. تغییر متوسط

 ساالنه درآمد با هایبنگاه در گذاریسرمایه كل از درصد 45 كه یطوربه كرد، ایجاد را متوسط و كوچك

 100 تا 5 سالیانه درآمد با هایبنگاه در گذاریسرمایه از درصد 25 تا 20 و مارک میلیون 5 از كمتر

 بخش دو شود:می تقسیم بخش 4 به بانك این وظایف اكنونهم كرد. مالی تأمین را مارک میلیون

 هاآپاستارت متوسط، و كوچك هایبنگاه به دهیوام طریق از اقتصاد در گذاریسرمایه افزایش دارعهده

 دهیوام (،متوسط و كوچك هایبنگاه اب مرتبط هایبانك طریق آلمان)از در كارآفرینان دیگر و

 هایگذاریسرمایه دیگر و انرژی وریبهره افزایش مسکن، هایبرنامه (،2007 بحران از )بعد ایضدچرخه

 هایگذاریسرمایه برای مالی تأمین تحصیلی، هایبرنامه هوا، و آب و زیست محیط از حفاظت در كالن

 هستند. ای(منطقه هایبانك مانند هابانك طریق )از ...و شهری نوسازی زیرساختی، هایطرح در عمومی

 كردن المللیبین گسترش به آن طریق از كه دارند المللیبین هایگیریجهت كبان این دیگر بخش دو

 و اروپا( در برق هاینیروگاه )مانند ایتوسعه منتخب هایطرح مالی تأمین آلمانی، هایشركت

 نند.میک كمك توسعه حال در كشورهای در ایتوسعه هایگذاریسرمایه
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