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 سيداحساىخاًدٍزٕ
 هحسيهقيسِ

 چكيذٌ
ٝ  ( ثٝ َٛض ذبل سِٛيس)ضاثُٝ ثرف ٔبِي ٚ ٚالٗي  ٞوب  ٟٔوٓ زض    ٕٞوٛاضٜ اظ زدسدو

 .ضفشٝ ٚ ٔٗطوٝ ٔٙبلكبر سئٛضيه ثٛزٜ اؾز سٛؾٗٝ الشهبز  ثٝ قٕبض ٔي ثط٘بٔٝ ٞب 
بٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ اَٚ سب قكٓ سٛؾٗٝ ٘كبٖ ٔي زٞس ثٝ سوسضيغ ضٚيىوطز   ٔشٗ ؾٙس ل سحّيُ

ٞسايز ثرف ٔبِي ثٝ ٘فٕ اٞساف ثرف ٚالٗي ػب  ذٛز ضا ثٝ آظازؾبظ  ٔبِي زازٜ 
ٞب  ٌصقشٝ ػع  ّٖيطدٓ ثب٘ه دبيٝ ثٛزٖ سبٔيٗ ٔبِي زض ايطاٖ، زض زٞٝزض ٚالٕ . اؾز

س سٛؾٍ ثب٘ىٟب ٚ ثرف چٙس ثطٞٝ وٛسبٜ، سؼطثٝ ٔٛفمي اظ ػٟز دكشيجب٘ي ثرف سِٛي
سٛاٖ ٌفز اٍِوٛ  ٔٙؿوؼٕي ٔوس٘ٓط ؾيبؾوشٍصاض ٘جوٛزٜ       ايٓ ٚ حشي ٔي ٔبِي ٘ساقشٝ

ٔوسَ  )ايٗ ٔمبِٝ ثب ٔٗطفي چٙس سؼطثٝ ػٟب٘ي ٔٛفوك اظ ٔوسَ ٞوسايز اٖشجوبض     . اؾز
ٚ ثب سىيٝ ثط ٔجب٘ي ٘ٓط  فطاٞٓ آٔسٜ سٛؾٍ افوطاز   ( ػٙٛثي غادٗ، إِٓبٖ، چيٗ، وطٜ
ضٚيىطز ػبيٍعيٙي ثوطا   ٘مس ثط٘بٔٝ ٞب  سٛؾٗٝ،  بِتزض لٙس و ٔب٘ٙس ٚض٘ط، سالـ ٔي

حٕبيز اظ سِٛيس سٛؾٍ ثرف ٔبِي اضائٝ ٕ٘بيس وٝ َي آٖ زِٚز ٕٞعٔبٖ زض ٔشكىُ 
ٚ ٞسايز اٖشجوبض ثوب٘ىي ثوٝ ايوٗ      زض ثرف ٚالٗي دصيط ؾبذشٗ سِٛيسوٙٙسٌبٖ ضلبثز

 .آفطيٙي زاضز ٘مف زض ثرف ٔبِي سِٛيسوٙٙسٌبٖ
حٕبيز اظ سِٛيس، الشهبز ايوطاٖ، ٞوسايز اٖشجوبض، ثب٘وه،     ٝ سٛؾٗٝ، ثط٘بٔ :َا كليذياژٌ
 .قطق آؾيب

JEL:E51, E23, G23بىذی  طبقٍ
 

 مقذمٍ.1

اظ ٟٕٔشطيٗ اؾوٙبز ؾيبؾوشٍصاض  زض حوٛظٜ اػشٕوبٖي ٚ      ٞب  سٛؾٗٝ اَٚ سب قكٓ ثط٘بٔٝ
اٞوساف  ضٚز ضاٚ  اِٚٛيشٟوب  ضاٞجوطز ،    ا٘شٓبض ٔيالشهبز  وكٛض ٔحؿٛة ٔيكٛز وٝ 
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ٖ  .ٔسر ثبقسٔيبٖ ػٟشٍيط  ثركي ٚ فطا  ٔوي  دػٚٞف ٞب  ٔشٗسز زض الشهبز ايطاٖ ٘كوب
فبلس ضٚيىطز يىذبضچٝ ٚ ٔٙؿؼٓ ثٝ ؾيبؾز نوٙٗشي ٚ حٕبيوز   زٞٙس ثط٘بٔٝ ٞب  سٛؾٗٝ 

ٚ ثوب٘ىي ثوٝ    (Financial) ٚ ثبِشجٕ زض اسهبَ ثرف ٔبِي  (1395ضػجذٛض، ) اظ سِٛيس ثٛزٜ
ثٝ ايٗ ثرف اظ ثط٘بٔٝ ٞب  سٛؾٗٝ، ذٍ ٔكي اٖشجوبض    وٝ سِٛيس ٘يع فبلس ضاٞجطز ثٛزٜ ا٘س

 .ٌٛيٙس ثط٘بٔٝ ٔي
الشهبز ايطاٖ ٕٞٛاضٜ ثب ؾٛاَ چٍٛ٘ٝ ؾبظٌبضؾبذشٗ ٘يبظ ثركوٟب  سِٛيوس    ثط٘بٔٝ ضيعاٖ 
ٚ ٖسْ سٕبيُ ثب٘ىٟب ثٝ دطزاذز سؿوٟيالر ثوٝ َيو     ( ٔحٛض ٖٕسسب ثب٘ه)ثٝ سبٔيٗ ٔبِي 

ؾوز، ظيوطا ثوطا  ثب٘ىوساضاٖ ذهٛنوي ٞوٓ       ا  ٔٛاػوٝ ثوٛزٜ ا   ٚؾيٕ سِٛيسوٙٙسٌبٖ شضٜ
َ    )ثبظٌكز ؾطيٕ ٔٙبثٕ ٚ ٌطزـ ثيكوشط سؿوٟيالر    ، زض ثركوٟب   (ٔوظال َوي يوه ؾوب

قوٛز ٚ احشٕوبَ ٘ىوَٛ، ضيؿوه اٖشجوبض ٚ أىوبٖ ٖوسْ ثبظٌكوز          ديطسِٛيس  ٔحمك ٔي
حوبَ دطؾوف   . زاض وٕشط اؾز ٞب  ٔٗشجط ٚ قٙبؾٙبٔٝ ُٔبِجبر ديطػبض  ثب٘ىي ثطا  ثٍٙبٜ

ثطٖٚ ضفز ثطا  حٕبيز ثرف ٔبِي اظ سِٛيوس   ثب سٛػٝ ثٝ قطايٍ ٔصوٛض، ضاٜايٗ اؾز وٝ 
سوٛا٘يٓ   چيؿز؟ اٌط ٘رٛاٞيٓ قجىٝ ثب٘ىي ضا ثٝ قىُ وبٔال زِٚشي ازاضٜ وٙيٓ، چٍٛ٘ٝ ٔي

 اظ سحمك ٞسف حٕبيز اظ سِٛيس ُٕٔئٗ ثبقيٓ؟
سٜ اوظط وكٛضٞب  نٙٗشي قو ػبِت اؾز ثسا٘يٓ وٝ ثطذالف سجّيغبر زض ازثيبر ٔشٗبضف،

ٞوب ٚ ادّوت ثويٗ    ثب٘ىي زض ثطذي اظ ظٔبٖؾيؿشٓ ٞب  ٔؿشميٕي ثط حؼٓ ٚأسٞي وٙشطَ
ٞب  ٔؿشميٕي ثوط  ٞب  اذيط ٘يع وٙشطَزض ؾبَ. اٖٕبَ وطز٘س 1980سب زٞٝ  1945ٞب  ؾبَ

ثُٛض ٔظبَ ثب٘ه ٔطووع    .ٞب ثٝ ثرف ٚالٗي الشهبز ثىبض ٌطفشٝ قسٜ اؾزٚأسٞي ثب٘ه
 FLS (fundingٔٙبثٕ ٔبِي ثطا  َطح ٚأوسٞي ؾشي ضا ثٝ ٘بْ ؾيب 2012اٍّ٘ؿشبٖ زض ؾبَ 

for lending scheme)            ٔٗطفوي ووطز ووٝ ثوطا  اِٚويٗ ثوبض ٚأوسٞي ثوٝ ثروف ٚالٗوي
ٞوب  ايٗ ثط٘بٔٝ ثب٘وه  .ضا ٞسف ٌطفز (ٞبٔهطف ذب٘ٛاضٞب ٚ ؾطٔبيٝ ٌصاض  ثٍٙبٜ)الشهبز

سٞي ثيكوشط  ٔيىطز٘وس،   ٞوب ٚأو  ضا ثٝ ٖطيٝ ثيكشط اٖشجبض سطديت وطز ثُٛضيىٝ اٌط ثب٘ه
ثب٘وه ٔطووع    . ثيكشط ٚ اضظا٘شط  زض اذشيبض آٟ٘ب لوطاض ٔيوساز  ( شذبيط)ثب٘ه ٔطوع  ٔٙبثٕ
 ٞب ضا ثٕٙٓٛض اضظيبثي اططار ٔؿشميٓ ٚ ديطٔؿشميٓ َوطح ا  اظ قبذماٍّ٘ؿشبٖ ٔؼٕٖٛٝ

 (Churm et al.,2012:203 , 209) .زازلطاض ٘ٓبضر  ٔصوٛض، ٔٛضز
ثوطا    2014زض ؾوبَ   ٚٙويٗ الوسأبر ٔكوبثٟي ضا اسروبش ووطز      چثب٘ه ٔطوع  اضٚدب ٘يع 

ْ ثط٘بٔٝ ثرف ٚالٗي ٞب ثٝ افعايف ٚأسٞي ثٝسكٛيك ثب٘ه ٚأوسٞي ثوٝ ثروف    "ا  ثٝ ٘وب
 (European Central Bank,2014) 1.وطزٔٗطفي  "ديطٔبِي ٘بحيٝ يٛضٚ
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ضٚقي  (credit guidance) ٞسايز اٖشجبضيب  (direct credit control) وٙشطَ ٔؿشميٓ اٖشجبض
ٞب  ٔطوع  ثوطا  وٙشوطَ ذّوك اٖشجوبضار ػسيوس ثوب٘ىي ثٕٙٓوٛض        اؾز وٝ سٛؾٍ ثب٘ه

 .زؾووشيبثي ثووٝ ؾيبؾووز دووِٛي ٔووس٘ٓط ٚ اٞووساف ؾيبؾووز نووٙٗشي اؾووشفبزٜ ٔيكووٛز    
(Werner,2015:124) 

اِٚيٗ ثبض سٛؾٍ ثب٘ه ٔطووع  إِٓوبٖ زض   ٚ ٌؿشطزٜ، ؾيبؾز ٞسايز اٖشجبض ثُٛض ضؾٕي 
سٛؾٍ فسضاَ ضظضٚ وذي قس أوب ثيكوشطيٗ سورطيط     1920ؽ زض زٞٝ اػطا ٚ ؾذ 1912ؾبَ 

ٞوب   سٛؾٍ ثب٘ها  ؾيبؾز ٔصوٛض ثُٛض ٌؿشطزٜزض سبضيد الشهبز  ضا ظٔب٘ي زاقز وٝ 
زض َي ػًٙ ػٟوب٘ي زْٚ اسروبش    1940ٔطوع  غادٗ، وطٜ ػٙٛثي ٚ سبيٛاٖ زض اٚايُ زٞٝ 

 ,Ryan-Collins et al) ؾبَ دوؽ اظ زٚضاٖ ػٙوً ازأوٝ يبفوز     ٞبقس ٚ ؾذؽ ثطا  زٜ

ثب٘ه ػٟب٘ي اشٖبٖ وطز وٝ ٔىب٘يؿِٓ زذبِوز زض   1993زض ؾبَ ثُٛضيىٝ   (.2011:177-8
ثوٝ ٖجوبضر زيٍوط ضقوس     . سرهيم اٖشجبض، ٖبُٔ انّي ٔٗؼعٜ الشهبز  قطق آؾيب ثوٛز 

ثؿيبض ثباليي وٝ سٛؾٍ سٗساز ظيبز  اظ الشهوبزٞب  قوطق آؾويب زض زٚضٜ دوؽ اظ ػٙوً      
ٝ    ػٟب٘ي زْٚ سؼطثٝ   ,Werner et al)زؾوز آٔوس    قس، ثب اػطا  ضغيوٓ ٞوسايز اٖشجوبض ثو

ٕ (. 1993ثٝ ٘مُ اظ ٌوعاضـ ٔٗؼوعٜ آؾويب  قوطلي، ثب٘وه ػٟوب٘ي،       2011:178  زض ٚالو
ٕ ػجوطاٖ   ٚؾيبؾز ٞسايز اٖشجبض يه وبسبِيعٚض ٟٔٓ ثطا  ضقوس الشهوبز     ٖموت   ؾوطي

ٗ، ووطٜ ػٙوٛثي،   زض چٙسيٗ وكٛض آؾويبيي ٔب٘ٙوس غادو    (catch-up) ٞب  الشهبز ٔب٘سٌي
   2.چيٗ، سبيٛاٖ، سبيّٙس ٚ ا٘سٚظ  اػطا قس

زض ايٗ ٔمبِٝ يٕٗ ٔطٚض  ثط ذٍ ٔكي اٖشجبض  لٛا٘يٗ ثط٘بٔٝ سٛؾٗٝ ايطاٖ زض ايٗ ٔمبِٝ 
ثطضؾي سوبضيري ؾيبؾوز   ٚ اٖشجبض  زض ثرف اَٚ، ثٝ   ثٝ ٘مس آٟ٘ب اظ ٔٙٓط ؾيبؾز ٔبِي

ثوٝ اضائوٝ   ٚ زض ا٘شٟوب  ي ٚ چويٗ  ػٙوٛث ٞسايز اٖشجوبض زض وكوٛضٞب  إِٓوبٖ، غادوٗ، ووطٜ     
 .دطزاظيٓ ديكٟٙبزاسي زض ذهٛل الشهبز ايطاٖ ٔي

 
 َای تًسعٍ مشی اعتباری در قًاويه بروامٍ خط.2

 1368سجهطٜ ٚ زٜ ٞسف وّي زض ؾوبَ   52ثط٘بٔٝ اَٚ سٛؾٗٝ زض لبِت يه ٔبزٜ ٚاحسٜ ٚ 
٘جوٛز اِجشوٝ زض   زضثبضٜ ذٍ ٔكي اٖشجبض  احىبْ چٙسا٘ي زض ثط٘بٔٝ اَٚ . ثٝ سهٛيت ضؾيس

ؾيبؾشٟب  وّي ثط٘بٔٝ ثٝ ؾبظٔب٘سٞي سؿٟيالر زض ػٟز اٞساف ثط٘بٔٝ اقبضٜ قوسٜ   5ثٙس 
 .ثٛز

سجهوطٜ ٚ اٞوسافي ثويف اظ     101ثط٘بٔٝ زْٚ سٛؾٗٝ ثبؾبذشبض  ٔكبثٝ، يه ٔبزٜ ٚاحسٜ ٚ 
ذٍ ٔكي اٖشجبض  ايوٗ ثط٘بٔوٝ ٔشٙوبلى    . ٔهٛة قس 1373ٚ زض ؾبَ  ثط٘بٔٝ اَٚ زاقز
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ؾٛيي زض اٞساف ذٛاٞبٖ سٙٓيٓ ثبظاضٞب ٚ زض ؾيبؾشٟب ثوٕ ز٘جوبَ آظازؾوبظ     ثٛز يٗٙي اظ 
 .٘طخ ؾٛز ٚ اػبظٜ سبؾيؽ ٔٛؾؿبر ٔبِي ديطثب٘ىي ثٛز

ٔبزٜ، ثوب زٚ ثروف احىوبْ ثركوي ٚ فطاثركوي ٚ ؾوبذشبض         198ثط٘بٔٝ ؾْٛ سٛؾٗٝ ثب 
ٟٕٔشوطيٗ ذوٍ ٔكوي    . ثٝ سهٛيت ضؾيس 1378ٔشفبٚر ٘ؿجز ثٝ زٚ ثط٘بٔٝ لجُ زض ؾبَ 

اٖشجبض  زِٚز زض ثط٘بٔٝ ؾْٛ، آظازؾبظ  ثبظاض دَٛ، سبؾيؽ ثب٘ىٟب  ديطزِٚشوي، ووبٞف   
 .سؿٟيالر سطػيحي ٚ ٖسْ اؾشمطاو زِٚز اظ ثب٘ه ٔطوع  ثٛز

ٔبزٜ ٚ زض دب٘عزٜ فهوُ ثوب اؾوشطسػ  زِٚوز      161ثب ثط٘بٔٝ چٟبضْ سٛؾٗٝ  1383زض ؾبَ 
ٔكي دِٛي، آظازؾبظ  ٔوبِي   زض ذٍ. حبٔي ثبظاض ثٗالٜٚ ٍ٘بٜ اػشٕبٖي ثٝ سهٛيت ضؾيس

ٚ ِعْٚ يبضا٘ٝ سؿٟيالر ثطا  ٔٛاضز ؾٟٕيٝ ثٙس  سؿٟيالر ثب٘ىي ثويف   10زض لبِت ٔبزٜ 
اظ ٕٞٝ ثطػؿشٝ ثٛز ٞطچٙس سبٔيٗ ثركي اظ اٖشجبض َطحٟب  سِٛيس  ٘يع ثوط زٚـ ثب٘ىٟوب   

 . ٚ نٙسٚلٟب  ٔكرهي ٌصاقشٝ ثٛز
ٚ اظ ػٟوز ذوٍ    ٔهٛة قس 1389ٔبزٜ زض ؾبَ  235فهُ ٚ  9ثط٘بٔٝ دٙؼٓ سٛؾٗٝ زض 

ٔكي اٖشجبض  حبٚ  ٘ىبسي ٔب٘ٙس اُٖب  يبضا٘ٝ ٘وطخ ؾوٛز سؿوٟيالر ثوطا  حٕبيوز اظ      
ثركٟب  ديطزِٚشي، سٛؾٗٝ ثروف سٗوبٖٚ، حٕبيوز اظ ؾوطٔبيٝ ٌوصاضيٟب  ذُطدوصيط ٚ       

 .سؿٟيالر نٙٗشي، ٔٗس٘ي ٚ ظيطؾبذشي ثٛز
ؿوز ثروف ٚ زض ؾوبَ    سجهوطٜ زض ثي  128ٔبزٜ ٚ  124لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ قكٓ سٛؾٗٝ حبٚ  

ايٗ ثط٘بٔٝ حبٚ  ٘ىبر ثؿويبض دطاوٙوسٜ   . ثٝ سهٛيت ٔؼّؽ قٛضا  اؾالٔي ضؾيس 1395
ٚ ٔشٗسز  زض حٛظٜ ؾيبؾز دِٛي ٚ اٖشجبض  ثٛز وٝ ٖٕوسسب ٔشٛػوٝ ْٚوبي  زِٚوز زض     
أٛض حٕبيز اظ سِٛيس ٔي قس أب فبلس اؾشطاسػ  ٔكرهي ثطا  اضسجوبٌ ثروف ٚالٗوي ٚ    

 .زٞب  ثط٘بٔٝ ٞب  ديكيٗ ٔحؿٛة ٔي قسٔبِي ثٛز ٚ سساْٚ ضاٞجط
ٞب  سٛؾٗٝ، ٌعيٙف نٙبيٕ اؾوشطاسػيه ووٝ ثبيوس    ٝ ػبِت ايٙىٝ زض ٞيچيه اظ ثط٘بٔٝ ٘ىش

( 1395ضػجذوٛض،  ) حٕبيز اٖشجبض  ٚ ثب٘ىي ديطأٖٛ آٟ٘ب ؾبٔبٖ يبثس سٗييٗ سىّيو  ٘كوس  
ض ثّىٝ ثٝ سسضيغ اثعاضٞب  حبوٕيوز ثوطا  ٞوسايز سؿوٟيالر ثوٝ ثركوٟب  اِٚٛيوز زا       

اِجشوٝ   . يٗي  ٚ يٗيفشط ٌطزيس ٚ زض ٔمبثُ ٍ٘بٜ آظازؾبظ  ٚ ٖسْ ٔساذّوٝ ضٚاع يبفوز  
احىبٔي زضثبضٜ ِعْٚ سٗييٗ ؾيبؾز نٙٗشي زض ثط٘بٔٝ ٞب  چٟوبضْ سوب قكوٓ ثوٝ چكوٓ      

أب ٞيچىوساْ ثوٝ ؾوٙس     ٔيرٛضز وٝ ٔٙؼط ثٝ سسٚيٗ چٙس ؾٙس زض زِٚشٟب  ٔرشّ  ٌطزيس
سٛاٖ ٘شيؼٝ ٌيط  ووطز ثوب ٌوصض ثوٝ ثط٘بٔوٝ       ٔي .ضؾٕي زِٚز زض ٖطنٝ اػطا سجسيُ ٘كس

ٞب  سٛؾٗٝ ػسيسسط، فبنوّٝ ؾيبؾوشٍصاض  ٕٞبٞٙوً زض ثروف ٔوبِي ٚ ٚالٗوي يٗٙوي        
 .حٕبيز اظ سِٛيس افعايف يبفز
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 تجربٍ كىترل مقذاری ي تخصيصی اعتبار در آلمان.3
ٖ ٚ ٚاْ ا٘ساظوٙٙوسٌب ٌوط ٚػوٜٛ ٔيوبٖ دوؽ    ٞب ٚاؾُٝالشهبززا٘بٖ إِٓب٘ي زضيبفشٙس وٝ ثب٘ه

ٕٞچٙويٗ  . زٞٙسٌبٖ ٘يؿشٙس ثّىٝ ٞط ثب٘ه ثهٛضر فطز  زاضا  لسضر ذّك اٖشجبض اؾز
ٞوب    سبٔيٗ ٔبِي ذبضػي قطوزٞب ثط اؾبؼ ٔكبٞسار سؼطثي فٟٕيس٘س وٝ ٖٕسٜإِٓب٘ي

ثب٘ه ٔحٛض ثٛزٖ سبٔيٗ ٔوبِي فموٍ ٔٙحهوط ثوٝ إِٓوبٖ ٚ      . ثٝ قىُ ٚأسٞي ثب٘ىي اؾز
ٌيط اؾز ثُٛضيىٝ حشي زض ايبالر ٔشحسٜ ٘يوع زض َوي   غادٗ ٘يؿز ثّىٝ يه ٚالٗيز فطا

زضنس اظ سبٔيٗ ٔبِي وؿت ٚ وبضٞب اظ َطيوك ثوبظاض ؾوٟبْ     1/2سٟٙب  1970-85ٞب  ؾبَ
زضنس سبٔيٗ ٔبِي ذوبضػي وؿوت ٚ    5سبٔيٗ ٔبِي ٔؿشميٓ وٕشط اظ . نٛضر ٌطفشٝ اؾز
بضٞوب   ؿت ٚ ؤٟٕشطيٗ ٔٙجٕ سبٔيٗ ٔبِي ذبضػي ثطا  و ٚ ثٛزٜ اؾز وبضٞب  أطيىبيي

يكوٟٙبز  ٞبيي وٝ ٞسايز اٖشجوبض ضا د  سئٛض(. Werner,2002:16)ا٘سٞب ثٛزٜطيىبيي ثب٘هأ
اؾشفبزٜ اظ ثبظاضٞب  ؾٟبْ يب ؾوطٔبيٝ ضا ٔٙوٕ ٔيىطز٘وس ٚ ثوٝ      ٔيىطز٘س ٍٕٞي زض آٖ ظٔبٖ

ثُوٛض ؾوبظٔب٘ي ٞوسايز     ظيطاػب  آٖ ؾيؿشٓ الشهبز  ثب٘ه ٔحٛض ضا ديكٟٙبز ٔيىطز٘س 
ٞوب، ثوبظاض   سط ثٛز ٚ ٕٞچٙيٗ ثط ذوالف ثب٘وه  زض ثبظاض ؾطٔبيٝ ثؿيبض ديچيسٜٕ ػطيبٖ ٔٙبث

ثٙوبثطايٗ ثوب ووبٞف ؾوٟٓ ثوبظاض       .(Werne,2002:18 ) طٔبيٝ دَٛ ػسيس ذّك ٕ٘يىٙوس ؾ
ٞب ٔيشٛا٘ؿشٙس اظ ا٘شمبَ ٔٙوبثٕ ٚ سغييوطار   ٞب  ا٘سوي ٚػٛز زاقز وٝ قطوزؾطٔبيٝ، ضاٜ

زض ٚالٕ سرٔيٗ ٔبِي ؾوٟبٔي  (.werner,2006:130)طط اظ ٞسايز اٖشجبض ثٍطيع٘سي ٔشرثرك
زض ذسٔز ؾٟبٔساضاٖ اؾز ٚ ٕٔىٗ اؾز الشهبز ضا ثٝ ػب  ٌؿشطـ وٕي، ثوٝ ؾوٕز   

ثوٝ ػوب  افوعايف    ٞب ثب٘ه ٞب،ٞب زض ثٍٙبٜثب ؾٟبٔساض  ثب٘ه. ٌؿشطـ ؾٛزٞب ؾٛق زٞس
ضقوس ؾوطيٕ   ثطز٘س وٝ ايٗ افعايف ٘يع ثؿوشٍي ثوٝ    زٞي ؾٛز ٔي ٘طخ ثٟطٜ، اظ افعايف ٚاْ

زِيُ زيٍوط سوطػيت سورٔيٗ ٔوبِي ثوب٘ىي ثوٝ       . زاضززٞي  قطوز ٚ ثٙبثطايٗ ٘يبظ آٟ٘ب ثٝ ٚاْ
وٝ ٘يبظ ثٝ حؼوٓ ظيوبز  اظ ٘موسيٍٙي    )زاض  ؾٟبٔي، ؾطٖز زض سرٔيٗ ٔبِي نٙبيٕ اِٚٛيز

 (werner,2003:48-9. )٘ؿجز ثٝ ضٚـ ؾٟبٔي ٚ يب اضٚاق ثسٞي ثٛز( زاض٘س
ٞب ثبيس ثطا  وٝ لسضر ذّك اٖشجبض ثب٘ه ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ ضؾيس٘س الشهبززا٘بٖ إِٓب٘ي ثٙبثطايٗ
ٞب  ِٔٛس ٚ حساوظط وطزٖ ضقس ٚ ضفبٜ ػبٔٗٝ ٚ سٛؾٗٝ يه ػبٔٗٝ ٔجشٙي ثط ٖسَ فٗبِيز

إٞيز ذّك دَٛ ثب٘ىي ٚ اٖشجبضار زض سٛؾٗٝ الشهبز  ضا ػفوط  ايٍٟٙوبْ    .اؾشفبزٜ قٛز
ثوطا    (.1397ايٍٟٙوبْ،  )طزٜ اؾوز  ثيوبٖ وو  « ؾطٔبيٝ زاض »ثٝ ذٛثي زض وشبة اضظقٕٙس 

ٚ ػّوٌٛيط  اظ  ( ؾيبؾز نٙٗشي)اٖشجبضار ثب٘ىي زض ثرف ِٔٛس إَيٙبٖ اظ اؾشفبزٜ ذّك
 سٛنويٝ وطز٘وس   ضا ض سٛؾٍ ٔمبٔوبر زِٚشوي  ٞسايز اٖشجب، الشهبززا٘بٖ إِٓب٘ي، ؾفشٝ ثبظ 

(Werner,2002:16) .ٔ    ٕىٗ اؾز زض ا٘شموبز ثوٝ زذبِوز َ ٞوب  ٔموساض  ٚ ويفوي    وٙشوط
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زض . ٞب ٌفشٝ قٛز وٝ ايٗ الساْ زِٚوز ثهوٛضر زِجروٛاٞي ا٘ؼوبْ ٔيكوٛز     سٞي ثب٘هٚأ
ٞوب   ٞب ثطا  ٚأسٞي زض ٔحيُي ثسٖٚ وٙشطَدبؾد ثبيس ٌفز سهٕيٕبسي وٝ سٛؾٍ ثب٘ه

أوب زض ضٚـ  . اٖشجبض  ٌطفشٝ ٔيكٛز ٘يع ٔيشٛا٘وس ثهوٛضر اذشيوبض  ٚ زِجروٛاٞي ثبقوس     
ٗ قوٛ٘س ووٝ ٚأوسٞي ثوٝ ؾوٛ       ٘ٙوس ُٕٔوئ  حسالُ ٔمبٔبر زِٚشوي ٔيشٛا وٙشطَ ٔمساض  

قوٛ٘س ٚ اظ   ٌصاض  ثوطا  ٘فوٕ ٖٕوْٛ ٔوطزْ ؾوٛق زازٜ ٔوي      ٞب  ِٔٛس ٚ ؾطٔبيٝفٗبِيز
اظ آ٘ؼبيي زض ٚالٕ  .(Werne,2002:18) قٛز ِٛس ػٌّٛيط  ٔيٞب  ٘بٔٚأسٞي ثٝ فٗبِيز

 ٞب زاضا  لسضر يب حك ٚيػٜ ذّك اٖشجبض ٞؿشٙس ٚ ذّوك اٖشجوبض ذهٛنوي آٟ٘وب    وٝ ثب٘ه
ٔٛضز دصيطـ ٔطزْ اؾوز،  ايوٗ أىوبٖ ٚػوٛز     ( حىٛٔشي يب زِٚشي)ٕٞب٘ٙس دَٛ ٖٕٛٔي 

زاضز وٝ ذّك اٖشجبضار ثب٘ىي زض سًبز ثب ٔٙبفٕ ْٖٕٛ ٔطزْ ػبٔٗٝ ثبقٙس يب حسالُ ايٙىوٝ  
ايؼوبز   اٖشجوبض،  ؾيبؾوز ٞوسايز   انوّي  ايوسٜ زض ٘شيؼوٝ  . ثٝ ِحبِ اػشٕبٖي ٔفيس ٘جبقٙس

ٝ   اٖشجوبضار  ذّوك  زٞويِ  ػٟوز ٔىب٘يؿٓ اٍ٘يعقي ثوطا    ٚ  ٞوب   ثروف  ثوب٘ىي ثو  ِٔٛوس 
ٝ  ٞب، زاضايي ذطيس)٘بِٔٛس  ٞب  ثرف ثٝ اٖشجبض ذّك اظ (ٚ ٔؼبظار)ػٌّٛيط   ثوبظ   ؾوفش

 . اؾز ...(ٚ اضظ ٔبِي، ٔؿىٗ، ٞب  ثرف زض
ػًٙ ػٟب٘ي اَٚ ٚ دؽ اظ اثطسٛضٔي وٝ سٛؾٍ ثب٘وه ٔطووع    قىؿز إِٓبٖ زض دؽ اظ 

ثط٘بٔوٝ ٞوسايز اٖشجوبض ثٛؾويّٝ قرهويز       3ذهٛني زض الشهبز إِٓوبٖ قوىُ ٌطفوز،   
-1930)ضئويؽ ثب٘وه ٔطووع  إِٓوبٖ     )ثطػؿشٝ ٚ اططٌصاض  ثٝ ٘بْ زوشط يبِٕبض قوبذز  

ثووطذالف  4.اػووطا قووس  (1934-1937)ٚ ٚظيووط الشهووبز ٞيشّووط   ( 39-1933ٚ  1924
الشهبززا٘بٖ والؾيه ثطيشب٘يبيي، الشهبززا٘بٖ إِٓب٘ي ثٝ إٞيز افوعايف ثوبظزٜ ٘ؿوجز ثوٝ     

ديبٔسٞب  ػب٘جي ٚ ٔكوىالر ٕٞوبٍٞٙي دوي     ،، ضلبثز ٘بلم، ثبظاضٞب  ديطوبُٔٔميبؼ
ثٙبثطايٗ آٟ٘ب اؾشفبزٜ ثيكشط اظ نٙبيٕ ثوب ٔميوبؼ ثوعضي ٚ ٕٞچٙويٗ ٔساذّوٝ      . ثطزٜ ثٛز٘س

ضٚـ ٞسايز اٖشجوبض  ووٝ قوبذز    . زِٚز ثطا  ثبالثطزٖ ضقس الشهبز  ضا ُٔطح وطز٘س
عيوُ  ٙثب٘وه ٔطووع  اظ َطيوك ٘وطخ س     5.ٛزٞب  وٕي ٚ ويفي ثثىبض ٌطفز، حبٚ  ٔؤِفٝ

ٞب ضا ٔشٙبؾت ثب اٞساف ذٛز سكٛيك يب ٔؼوبظار  ٞب  ضقس ٚأسٞي، ثب٘ه ٔؼسز ٚ ؾٟٕيٝ
ٞب  اٖشجبض  ٚػوٛز ٘ساقوز، ثب٘وه    ظٔب٘يىٝ ٔجٙب  لب٘ٛ٘ي ثطا  ايٗ ٘ٛٔ اظ وٙشطَ. ٔيىطز

ديطضؾوٕي  ٔجشٙي ثط فكوبضٞب  ازاض    (moral suasion) ٔطوع  إِٓبٖ ثٝ سٛنيٝ اذاللي
ٞب زضثوبضٜ سرهويم   ٞب  ػعئي ثٝ ثب٘هٞب  ويفي قبُٔ زؾشٛضإُِٗ ٔؤِفٝ 6.ٔشىي ثٛز

قوبذز ثروف   . ٞوب ٚ ٘وٛاحي ػغطافيوبيي ذبنوي اظ وكوٛض ثوٛز      اٖشجبضقبٖ ثوٝ ثروف  
ٞب  نبزضار ٔحٛض ضا ٔوٛضز سٛػوٝ ٚ ٞوسف لوطاض     ٞب  ثعضي ٚ ثٍٙبٜوكبٚضظ ، وبضسُ

. ٚ وبالٞب  ِٛوؽ ضا زض اِٚٛيوز لوطاض ٘وساز   ٚ اظ ؾٛ  زيٍط ٚأسٞي ثطا  ٔهطف  7زاز
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طا  ٞوب  اضظ  ٘يوع ٔيكوس ووٝ ثُوٛض ٖٕوسٜ ثو       ٞب  وٕي ٚ ويفي قبُٔ وٙشطَايٗ وٙشطَ
زض . زاض ٚ نبزضار ٔحٛض ٔوٛضز اؾوشفبزٜ لوطاض ٔيٍفوز    سرهيم اٖشجبض زض نٙبيٕ اِٚيز

ْ ٞب ثبيس ثُٛض ٔٙٓٓ ػعئيبر اؾبٔي ثسٞىبضاٖ زضيبفوز  ازأٝ ايٗ ثط٘بٔٝ، ثب٘ه -وٙٙوسٜ ٚا

ْ  . ٞب  والٖ ثٝ ٔمبْ ٘بْط ثب٘ىي ضا افكوب ٔيىطز٘وس   ٞوب  ثوب٘ىي اظ   سرهويم ثركوي ٚا
ٞوب   ٘عزيه ٔٛضز ٘ٓبضر لطاض ٔيٍطفز ٚ فكبض ديطضؾٕي ثطا  ٞسايز اٖشجبض ثٝ ثروف 

ٞب  ٘بُّٔٛة ؾطوٛة ٚ اؾشفبزٜ ٔيكس زضحبِيىٝ ٞسايز اٖشجبض ثٝ ثرف( ِٔٛس)ٔٛضز٘ٓط
َ ثط اؾبؼ سر. ٔشٛل  ٔيكس٘س ٞوب  اٖشجوبض  قوبذز، اٚ ضا ثوٝ ٖٙوٛاٖ      طيط ٌؿشطزٜ وٙشوط
يب زيىشبسٛض الشهبز  ٔيكٙبذشٙس ٚ ثٝ زِيُ اططٌصاض   (credit dictator) زيىشبسٛض اٖشجبض 

سهٕيٕبر سرهيم اٖشجبض ثب٘ه ٔطوع  ثط سغييط ؾبذشبض الشهبز  إِٓبٖ، آٖ ضا  زِٚوز  
ز اٖشجبض وٝ سٛؾٍ قبذز ايؼبز ؾيبؾز ٞساي 8(werner,2006:128-33) .زْٚ ٔيٙبٔيس٘س

ؾوطا٘ؼبْ  ٚ  زاقوز زْٚ ٞٓ ازأوٝ  ػٟب٘ي قسٜ ثٛز، سب حسٚز زٜ ؾبَ دؽ اظ دبيبٖ ػًٙ 
  .ذبسٕٝ يبفز 1957 زض ؾبَ (Bundesbank) ؾيؽ ثب٘ه ٔطوع  ػسيس إِٓبٖرثب س

ٔٛضز ٘ٓوط   ّٖز ازأٝ ديسا ٘ىطزٖ ؾيبؾز ٞسايز اٖشجبض زض إِٓبٖ ايٗ ثٛز وٝ ٘شيؼٝ
ٔيشٛا٘ؿز اظ ( إَيٙبٖ يبفشٗ اظ ذّك اٖشجبض ثب٘ىي ثطا  اؾشفبزٜ ِٔٛس) ٔصوٛض اظ ؾيبؾز 

ٞوب  ديطا٘شفوبٖي،   ثب٘وه  1600َطيك ؾبذشبض ٔٛػٛز ثرف ثب٘ىي إِٓبٖ وٝ ثوب ثويف اظ   
ثسؾز آيس وٝ اٖشجبض الظْ ثطا  ؾوطٔبيٝ ٌوصاض  ضا ثوٝ     ،9ا  ٚ وٛچه وٙشطَ ٔيكسُٔٙمٝ
 (Werner,2015:418). ز٘سٞب  وٛچه ٚ ٔشٛؾٍ فطاٞٓ ٔيىطثٍٙبٜ
 

 در ژاپه رتجربٍ سياست َذایت اعتبا.3

 ٚ ضقوس  الشهوبز  ٚ ثسزاض   ؾطٔبيٝ ذٛة،زاض   ؾطٔبيٝ»زض وشبة  10ِيشبٖ، ثبَٔٛ ٚ قطاْ،
زاض  زض ؾُت ػٟبٖ، قىُ يىؿب٘ي ٘ساقشٝ ٚ  زٞٙس وٝ ٘ٓبْ ؾطٔبيٝ قطح ٔي« وبضآفطيٙي

 ٖ ٖٛأووُ سِٛيووس،  ىيووز ذهٛنوويِٞووب  ٔكووبثٝ چووٖٛ ٔبِ ثوٝ ضدووٓ ثطذووٛضزاض  اظ ثٙيووب
:وٙٙس ثيبٖ ٔي ضازاض    آٟ٘ب چٟبض قىُ ٔرشّ  اظ ؾطٔبيٝ. ٞب  ٔشفبٚسي زاض٘س ٚيػٌي

ووٝ زض آٖ زِٚوز سوالـ    : (state‐guided capitalism) زاض  ثب ضاٞجط  زِٚوز  ؾطٔبيٝ . 1
ٕ وٙس ثبظاض ضا دبِجبً اظ َطيك حٕبيز اظ نٙبيٕ ذبل ٚ ثب ٞسف سجسيُ آٟ٘وب ثوٝ نوٙبي    ٔي

.ديكطٚ ٞسايز وٙس
وٝ زض آٖ ثرف آٖوٓ لوسضر ٚ   (: oligarchic capitalism)زاض  الّيز ؾبالض  ؾطٔبيٝ. 2

.ٞب لطاض زاضز  ططٚر زض اذشيبض ٌطٜٚ وٛچىي اظ افطاز ٚ ذب٘ٛازٜ
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ٞوب    وٝ زض آٖ ثرف ٖٕسٜ فٗبِيوز : (big‐firm capitalism) زاض  ثٍٙبٜ ثعضي ؾطٔبيٝ. 3
.قٛز ثعضي لسيٕي ا٘ؼبْ ٔيٞب   الشهبز  سٛؾٍ قطوز

ٞوب    ووٝ زض آٖ ثٍٙوبٜ  : (entrepreneurial capitalism) زاض  وبضآفطيٗ ٔحوٛض  ؾطٔبيٝ. 4 
(Baumol et al,2011:95-6. )وٙٙس وٛچهِ وبضآفطيٗ، ٘مف ٖٕسٜ ضا ايفب ٔي

زاض  ثب ٞوسايز   ؾطٔبيٝ سطويجي اظالشهبزٞب  قطق آؾيب ٔب٘ٙس غادٗ، وطٜ ػٙٛثي ٚ چيٗ، 
وٙس ثبظاض ضا  وٝ زض آٖ زِٚز ؾٗي ٔي زاض  ثٍٙبٜ ثعضي ٞؿشٙسٚ ؾطٔبيٝ  زِٚشي ٚ ضٞجط

زض چٙيٗ . دبِجبً اظ َطيك حٕبيز نٙبيٕ ذبني وٝ ا٘شٓبض ٔٛفميشكبٖ ضا زاضز، ٞسايز وٙس
 Szamosszegi and. )وٙوس  الشهوبزٞبيي سورٔيٗ ٔوبِي ثوب٘ىي ٘موف انوّي ضا ايفوب ٔوي        

Kyle,2011:48) 
بٔٝ زضيچٝ ٞسايز اٖشجبض زض غادٗ ثوٝ اٚايوُ زٚضاٖ دوؽ اظ ػٙوً     ثط٘  ٞب  ؾيبؾز يكٝض

ٝ  ٔٙحهوط ثوب قورم   ٕٞب٘ٙس إِٓبٖ ٌطزز وٝ  ػٟب٘ي زْٚ ثطٔي ثوٝ ٘وبْ ٞيؿوبسٛ     فوطز  ثو
ايكويٕبزا زض  . قوٛز  ٔوطسجٍ ٔوي  ( 1946-54) ايكيٕبزا زض ٔمبْ ضيبؾز ثب٘ه ٔطوع  غادٗ

ثوٝ ثوطِيٗ فطؾوشبزٜ     ثطا  ٔسيطيز يىي اظ قٗت ذبضػي ثب٘ه ٔطوع  غادٗ 1923ؾبَ 
زِيُ ُٔبِٗٝ ثط ضٚ  ؾيبؾز دِٛي ثب٘ه ٔطوع  إِٓوبٖ ٚ اػوطا  آٖ سوب غا٘ٛيوٝ      قس ٚ ثٝ
ؾبيؿوز  ايٗ زٚضٜ ثب ؾوُّٝ قوبذز ثوطا  اٖٕوبَ      11.ٔب٘س ثبيس زض إِٓبٖ ٔي 1926ؾبَ 

ز سبضيري، ايٗ زٚ ثوب يىوسيٍط اضسجوبٌ ٘عزيىوي     ثط ضٚاي ثٙب .ٞٓ ظٔبٖ قس ٞسايز اٖشجبض
ضا اظ قوبذز   (ثٝ ؾجه زضيچٝ ٞوسايز )ٕبزا إٞيز ؾيبؾز ٞسايز اٖشجبضزاقشٙس ٚ ايكي
 (werner,2006:133-4) 12.آٔٛذشٝ ثٛز

سط اظ اػطا  ؾيبؾز زضيچٝ ٞوسايز دوؽ اظ ػٙوً ػٟوب٘ي زْٚ،     ثب ايٗ حبَ حشي لجُ 
 .ا٘سزاقشٝؾفز ٚ ؾرشي ٖٛي اظ ؾيبؾز ٞسايز اٖشجبض ٞب ٘غادٙي

حز ٔبِىيز ذهٛني ثٛز، ثوٝ يوه ثب٘وه    ثب٘ه ٔطوع  غادٗ وٝ س 1932زض ؾبَ 
زض ٚالوٕ ايوٗ ثب٘وه ثوطا  سورٔيٗ ٔوبِي،       . ٔٙٓٛض اػطا  ٔٙبفٕ ّٔي سجوسيُ قوس   زِٚشي ثٝ

ا٘شموبَ  .ٞوب  زِٚوز قوىُ ٌطفوز     ضاؾشب  ؾيبؾوز  حٕبيز ٚ اضسمب ؾيؿشٓ اٖشجبض  زض
س ٔحهٛالسكوبٖ ضا ظيوط ليٕوز    ٞوب ثشٛا٘ٙو   لسضر ذّك دَٛ ثٝ زِٚز ثبٖض قس وٝ غادٙي

ٝ  ثبظاض  ٖٙوٛاٖ يبضا٘وٝ نوبزضاسي زض حؿوبة      نبزض وٙٙس ٚ زِٚز ايٗ سفبٚر ليٕشي ضا ثو
، ٞط زٚ وكٛض إِٓبٖ ٚ غادٗ، ثٝ ػب  1930زضٚالٕ زض زٞٝ . زاز سِٛيسوٙٙسٌبٖ افعايف ٔي
ّيِ ثسٖٚ ثٟطٜ سرٔيٗ إِّّي، الشهبزقبٖ ضا اظ َطيك اٖشجبض ٔ ٞب  ثيٗ لطو ٌطفشٗ اظ ثب٘ه

ثب قطٚٔ زضٌيط  ٘ٓوبٔي ثويٗ چويٗ ٚ غادوٗ زض     .(Brown, 2013:203-204)ٔبِي وطز٘س
لٛا٘يٗ ٚ السأبر ايُطاض  ٔرشّفي ثٝ سهٛيت ضؾيس وٝ يىي اظ آٖ لوٛا٘يٗ   1937ؾبَ 
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ٖ   زاز ووٝ قوبذز دويف    زليمبً ٖ٘ٛي اظ سرهيم ٚ وٙشطَ اٖشجبض  ضا اػبظٜ ٔي ضا زض  سوط آ
 Temporary Funds) «ٔبِي سٙٓيٓ ٔٛلز ٔٙبثٕ»لبٖ٘ٛ ٔٛؾْٛ ثٝ  13.وبضٌطفشٝ ثٛز ثٝ إِٓبٖ

Adjustment Law ) َثٝ ثب٘ه ٔطوع  ٚ ٚظاضر زاضايي غادوٗ اػوبظٜ زاز سوب    1937زض ؾب
ثط ايٗ اؾبؼ سرٔيٗ ٔبِي اظ َطيك ثبظاض ؾوٟبْ  . سمطيجبً زض ٕٞٝ ٔٗبٔالر ٔبِي ٔساذّٝ وٙٙس

وٝ دبيٝ ؾيؿشٓ سرٔيٗ ٔبِي ثب٘ه ٔحوٛض  )وبٞف يبفز ٚ سرهيم ٔٙبثٕ ثب٘ه ٔحٛض قس 
ٞوب اظ   ؾبظ  ضغيٓ ٞسايز اٖشجوبض، سٗوساز ثب٘وه    ثطا  ؾبزٜ(. س اظ ػًٙ ػٟب٘ي زْٚ قسثٗ

. ثب٘ه زض اٚاذوط ػٙوً ػٟوب٘ي زْٚ ضؾويس     64ثٝ سٟٙب  1920ٔٛضز زض اٚاذط زٞٝ  1400
ضئويؽ ثب٘وه ٔطووع     . ُٖٕ ووطز  ٖٙٛاٖ ٔطوع وٙشطَ ٞسايز اٖشجبضٝ ثب٘ه ٔطوع  غادٗ ث

ووطز ٚ ثط٘بٔوٝ    سحز ثب٘ه ٔطوع  غادوٗ الوساْ ٔوي    غادٗ، اسحبزيٝ وٙشطَ ٔبِي ّٔي ضا وٝ
   ٝ قوس،   ا٘ؼوبْ ٔوي  ( Planning Board) ضيوع    سرهيم ٔٙبثٕ ضا وٝ سٛؾوٍ ٞيئوز ثط٘بٔو

سٛا٘ؿشٙس ثٝ نٙبيٕ ثوب   ٔي ثب٘ىي ٞب  اٖشجبض  ثب٘ىي، ٔٙبثٕ زِيُ وٙشطَ ثٝ 14.وطز ٞسايز ٔي
ً نٙبيٕ زفبٖي زض َي زٚضاٖ ػًٙ ٚ ثرف نبزضار )إٞيز اؾشطاسػيه  ( ثٗس اظ ػٙو
ٌيط٘سٌبٖ ثوٝ   ٞبيي ثطا  ٘يبظٞب  ػبٕٔ سِٛيسار، ٚاْ ثطاؾبؼ ثط٘بٔٝ. سرهيم زازٜ قٛ٘س
 :قس٘س ؾٝ زؾشٝ سمؿيٓ ٔي

15ٞب  ٔٛاز اِٚيٝ ٚ ٟٕٔبر، سساضوبر ٟٔٓ ٚ حيبسي ػًٙ ٔب٘ٙس قطوز. 1
ٌيط٘سٌبٖ ثب اِٚٛيز ٔشٛؾٍ، ٚاْ. 2
طفي زاذّوي ٚ الوالْ ِوٛوؽ ضا    ٌيط٘سٌبٖ ثب اِٚٛيز دبييٗ وٝ وبالٞوب  ٔهو   ٚاْ. 3
.ؾبذشٙس ٔي

ايوٗ  . سمطيجبً ديطٕٔىٗ ثوٛز  3قس ٚ ثٝ ثرف  ٔحسٚز ٔي 2ٞب ثٝ ٌطٜٚ  سرهيم ٚاْ
زاز ووٝ سٟٙوب    ؾيؿشٓ ٔصوٛض إَيٙبٖ ٔي. ؾيؿشٓ ثٝ ؾطٖز الشهبز غادٗ ضا سغييط قىُ زاز

ٗ نوٙبيٕ ٚ  ثٙبثطاي. وٙٙس زضيبفز ٔي( ٚاْ)زاض لسضر ذطيس ػسيس   سِٛيسوٙٙسٌبٖ اِٚٛيز
ٞب  اؾشطاسػيه ثوٝ   ٞب ٚ ثٍٙبٜ ٞب  ثب اِٚٛيز دبييٗ، يٗي  قس٘س زضحبِي وٝ ثرف ثٍٙبٜ

سِٛيسوٙٙسٌبٖ الالْ ِٛوؽ اٌط ثٝ سِٛيسوٙٙوسٌبٖ ػٍٙوي سجوسيُ    . ؾطٖز ضقس ديسا وطز٘س
ٞب  ٞٛاديٕب سِٛيس  يبٔبٞب وٝ ٔؼجٛض قس سب دطٚا٘ٝيٗٙي ٔب٘ٙس سِٛيسوٙٙسٜ ديب٘ٛ ) ٘كسٜ ثٛز٘س

ؾيؿوشٓ ٞوسايز اٖشجوبض    .سٛاؾشٙس ٔٙبثٕ ٔبِي ذٛز ضا افعايف زٞٙس ثٝ ؾبزٌي ٕ٘ي 16،(وٙس
  ٝ َٛضوبٔوُ ٔوٛضز اؾوشفبزٜ لوطاض      ثؿيبض وبضآٔس ثٛز ٚ ثٙبثطايٗ دؽ اظ زٚضاٖ ػًٙ ٘يوع ثو

، ٚووبض ٔرشّو    ٞوب  وؿوت   ٞب زض ٌطٜٚ سمطيجبً ٕٞٝ اضسجبَبر ٔٛػٛز ثيٗ قطوز. ٌطفز
قبٖ اظ ؾيؿشٓ ٞوسايز اٖشجوبض ظٔوبٖ ػٙوً ٘كورر        يٞب  انّ ٚ ثب٘ه   ديٕب٘ىبضاٖ فطٖي

ٔؿوشميٓ ٟٕٔشوط اظ ٞوط چيوع زيٍوط       ضؾس سٕبيُ ثٝ اٖشجبض  ثٙبثطايٗ ثٝ ٘ٓط ٔي. ٌطفز ٔي
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ٞب  ظٔبٖ ػًٙ ثٝ ذٛثي فٟٕيسٜ ثٛز٘وس   زضٚالٕ ثٛضٚوطار 17.(werner,2006:134-5)قس
ٝ سٛا٘س ثطا  وٙشطَ ٞو  ٚ چٍٛ٘ٝ دَٛ ٔي قٛز چُٛض ذّك ٔيوٝ دَٛ چيؿز،  ا  اظ   ط ػٙجو

 (werner, 2003:4. )الشهبز ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌيطز
يىي اظ اِٚيٗ السأبر ٘يطٚٞوب  اقوغبٍِط آٔطيىوب زض ؾوذشبٔجط     ٟب٘ي زْٚ، ثٗس اظ ػًٙ ػ

إِّّوي   ، ثبظؾبظ  ؾيؿشٓ ثب٘ىي غادٗ ثٛز سب آٖ ضا ثب ٞٙؼبضٞب  ثب٘ىساضاٖ ثي1945ٗؾبَ 
ثٙبثطايٗ  اظ َطيك ثب٘ه ٔطوع  غادٗ ِغٛ قس ٚ ِزسرٔيٗ ٔبِيِ ثسٖٚ ٔبٕ٘ زٚ. ٕٞطاٜ ؾبظز

ثطا  ذّك دَٛ ٚ ٞسايز ٔؿوشميٓ اٖشجوبض     سٛا٘ؿز اظ ثب٘ه ٔطوع  زِٚز غادٗ زيٍط ٕ٘ي
أب زض ايٗ ٔٛلٗيز، زِٚز غادٗ ثٟشطيٗ وبض ٕٔىٗ ضا ا٘ؼوبْ زاز ٚ اظ ثب٘وه   . اؾشفبزٜ وٙس

ا٘وساظ  دؿوز    يؿشٓ دوؽ اؾشفبزٜ اظ ؾ. سحز ٔبِىيز ذٛز يٗٙي دؿز ثب٘ه اؾشفبزٜ وطز
ٌيوط  اظ ٔوطزْ، ٔكوبثٝ ثوب      ثطا  ؾطٔبيٝ ٌصاض  زِٚز، ثسٖٚ ٔبِيوبر  (JPB) ثب٘ه غادٗ

 فووطا٘ىّيٗ( Reconstruction Finance Corporation) قووطوز سوورٔيٗ ٔووبِي ثبظؾووبظ  
زاضا  )أب زض ٘ؿرٝ غادٙي، ٟ٘بز سرٔيٗ ٔوبِي زِٚوز يوه ثب٘وه     . ضٚظِٚز زض أطيىب ثٛز

ا  اظ ٔٙبثٕ ٔبِي ضا قىُ زاز ووٝ ٌوبٞي ثوٝ آٖ     ايٗ أط ٔؼٕٖٛٝ. ثٛز( لسضر ذّك اٖشجبض
ايوٗ ثٛزػوٝ ثٗوس اظ ػٙوً     . ٌفشٙوس  ٘يع ٔي( Japan’s second budge) ثٛزػٝ طب٘ٛيٝ غادٗ

 FLIP (Fiscal Investment ٌصاض  ٔبِي ػٟب٘ي زْٚ ثبٖض ايؼبز َطح ٚأسٞي ٚ ؾطٔبيٝ

and Loan Plan)    ٞوب  ٔحّوي،    طا  سورٔيٗ ٔوبِي زِٚوز   قس وٝ ٔٙبثٕ دؿوز ثب٘وه ضا ثو
. وبض ٌطفوز  ٞب  ٖٕٛٔي ٚاثؿشٝ ثٝ زِٚز ٚ ٟ٘بزٞب  ٚأسٞي سرههي زِٚشي ثٝ قطوز
  قوس ٚ ٔٙوبثٕ سرهويم زازٜ قوسٜ ثوٝ َوطح       زٞي سٛؾٍ ٚظاضر زاضايي ٞسايز ٔوي  ٚاْ

زاز ٚ  زٞٙوسٌبٖ لوطاض ٕ٘وي    ٌصاض  ٔبِي ٞيچ ثبض  ضا ثوط زٚـ ٔبِيوبر   ٚأسٞي ٚ ؾطٔبيٝ
ٝ  ثط٘بٔٝ ٚاْ.18(Brown, 2013:209) رييس ٔؼّؽ ٘يع ٘جٛزّٔعْ ثٝ س ٌوصاض    زٞي ٚ ؾوطٔبي

ٝ  1950ٞب  ذطيوس سؼٟيوعار ػسيوس ضا زض زٞوٝ       ٔبِي غادٗ حسٚز يه ؾْٛ ٚاْ ذوٛز   ثو
نوٙبيٕ   1960زاض زض غادوٗ زض اٚايوُ زٞوٝ      ٞب  اِٚٛيز  ثيكشط اٞساف ٚاْ. اذشهبل زاز
ثوطذالف  . ٘ؿوجز ثوٝ ٔميوبؼ فعايٙوسٜ ثٛز٘وس     ٞب    ٞب  ثعضي ٚ ثبظزٞي  ٔطسجٍ ثب ٔميبؼ

ٞب    زاض ادّت ثٝ قطوز  ثؿيبض  اظ الشهبزٞب  زضحبَ سٛؾٗٝ وٝ زض آٟ٘ب اٖشجبضار ػٟز
َوٛض وّوي ثوٝ     ثٝ غادٗزاض زض   يبفز، اٖشجبضار ػٟز ٖٕٛٔي يب ٘يٕٝ ٖٕٛٔي سرهيم ٔي
 ٌعاضـ ٔٗؼعٜ آؾيب  قطلي، ثب٘وه ػٟوب٘ي،  ). قس َطف ثرف ذهٛني ؾٛق زازٜ ٔي

 (330-331، نم 1993

زضيچٝ ٞوسايز قوبُٔ ػّؿوبر ٔوٙٓٓ ٚ ديٛؾوشٝ ثويٗ ثب٘وه ٔطووع  غادوٗ ٚ          ؾيبؾز 
قس وٝ زض َي آٖ ثب٘ه ٔطوع  غادٗ  ٔيٕٞطاٜ ثب ٘ٓبضر ٚ ثبظذٛضز ٞب  ذهٛني  ثب٘ه
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قوبٖ ضا   زٞوي  وٝ چٝ ٔيعاٖ ثبيس ٚاْ زؾشٛض ٔيسازٞب  ذهٛني  نٛضر فهّي ثٝ ثب٘ه ثٝ
٘ٝ سٟٙب ٔيعاٖ ضقس وُ ٚأوسٞي ثّىوٝ سرهويم آٖ ثويٗ     « زٞساي»ايٗ  19.افعايف زٞٙس

ٞوب    ٞوب ثبيوس ثوطا  َوطح     ثب٘وه . ووطز  ٞب  ٔرشّ  الشهوبز  ضا ٘يوع سٗيويٗ ٔوي     ثرف
ثب٘ه ٔطووع  غادوٗ ثوطا      زدبضسٕبٖ ثب٘ىساض  ٌطفشٙس ٚ ٔي   قبٖ، ٔؼٛظ ٚ سرييسيٝ زٞي ٚاْ

س ووبٞف ؾوٟٕيٝ   سي ٔب٘ٙٞب ضا سٟسيس ثٝ السأب زٞي ٔس٘ٓط ذٛز، ثب٘ه ٞب  ٚاْ حفّ َطح
ؾوٟٓ سٗيويٗ قوسٜ ثب٘وه     اظ ي اٌوط ثوب٘ى  . (werner,2006:126) 20ووطز  زٞي ٔي ضقس ٚاْ

زازٜ  ، زض زٚضٜ ثٗس  ؾٟٓ وٕشط  ٘ؿجز ثٝ زيٍط ضلجب ثٝ آٖٔطوع  فطاسط يب وٕشط ٔيطفز
 سمطيجوبً أوب ٔؼوبظاسي   ( ط زٚ حبِز قجيٝ ٞوٓ ثوٛز  ٞب  ثب٘ه ٔطوع  زض ٞٔؼبظار)ٔيكس 

ٗ   ثٝ ٘مُ اظ  werner,2005:279) زاسفبق ٘يفشب ثط٘بٔوٝ   (.يه ٔمبْ ؾبثك ثب٘وه ٔطووع  غادو
ٞب  ثٟطٜ ٚ ٘طخ سٙعيوُ  ٘ؿجز ثٝ ٘طخثٝ زِيُ ايٙىٝ ثهٛضر ٔؿشميٓ ثٛز، زضيچٝ ٞسايز 

ثُٛض َٕٔٗٛ سغييط ٘طخ سٙعيُ ضؾٕي ٚ زضيچٝ ٞسايز ثب يىسيٍط  .ضؾٕي لسضسٕٙسسط ثٛز
يه ٔمبْ ؾوبثك  ثٝ ٘مُ اظ  werner,2005:280)ٛزثايٗ ُٖٕ ثؿيبض ٔشساَٚ . ا٘ؼبْ ٔيكس٘س

  (.ثب٘ه ٔطوع  غادٗ
ٞب ثٝ ذٛثي فٟٕيس٘س وٝ ّٖٕيبر ٚ ازاضٜ ػعئيبر ضٚظا٘ٝ الشهبز ثٟشط اؾوز  ثٙبثطايٗ غادٙي

 99ثطز٘س وٝ ايٗ أىبٖ ٚػٛز زاضز الشهوبز  ووٝ    ثٝ زؾز ٘بٔطئي ؾذطزٜ قٛز أب آٟ٘ب دي
 ا  سجوسيُ ووطز اٌوط     ثٝ الشهوبز وٙشوطَ قوسٜ   زاض  اؾز  زضنس آٖ زض چبضچٛة ؾطٔبيٝ

 سرهويم  «زضؾز زضنسِ يه» ايٗ وٙس ٚ وٙشطَ زضؾشي ثٝ ضا آٖ زضنس 1 ثشٛا٘س زِٚز
 21.اؾز والٖ اضلبْ زض ٚيػٜ ثٝ اٖشجبض

ٞسايز اٖشجبض ضا ٔيشٛاٖ انوّيشطيٗ ٔىب٘يؿوٓ اٍ٘يعقوي زض الشهوبز     ؾيبؾز ثٙبثطايٗ 
 ٞوبيي  ذسٔز ديف ثٝ ضا ٞب  ذهٛنيثب٘ه غادٗ ثطقٕطز وٝ ؾيؿشٓ ثب٘ىي ٚ ٔرهٛنبً

ٔب٘ٙوس اُٖوب    )وطز وٝ قوبُٔ ػوٛايع   سجسيُ اٞساف سٗييٗ قسٜ زِٚز ضاؾشب  زض ٔكشبق
ٝ  )ٞب ، ٔؼبظار(ٔؼٛظ سبؾيؽ قٗت ػسيس ٞوب  سٙعيوُ ٔؼوسز،      ٔب٘ٙس لُٕ ووطزٖ ؾوٟٕي

چوٝ  ٞب  ثط٘بٔٝ زضي  ٞب ٚ وبٞف ؾٟٕيٝ ايؼبز قطايٍ ٘بٔؿبٖس ثطا  ٔٗبٔالر ثب ؾبيط ثب٘ه
ٞوب  ٔوٛضز ٘ٓوط زِٚوز     ٞب  ٚأسٞي ٚ ٚأسٞي ثٝ ثرفٔب٘ٙس ؾٟٕيٝ)، لٛاٖس (ٞسايز

احٕسيبٖ ٚ ) .ثٛز( ثب٘ه ٔطوع  غادٗ ٚ ٚظاضر زاضايي)ٚ زاٚضاٖ ( ُٔبثك ثب ؾيبؾز نٙٗشي
 (1397:2 ، ٔميؿٝ

ٞب ٔٛؾْٛ ثوٝ  ٞب  انّي الشهبز غادٗ سٕطوع الشهبز  زض سٗساز  اظ ثٍٙبٜيىي اظ ٚيػٌي
ٚوبض غادوٗ، لجوُ اظ ػٙوً ػٟوب٘ي زْٚ ثوٝ       ٞب  وؿت ٌطٜٚ. اؾز وبضٚب  وؿتٌٞطٜٚ
زِٚز غادٗ ثطاؾبؼ ايٗ فطو ٖٕوُ  زض ٚالٕ  22.ا٘س ٔٗطٚف ثٛزٜ (Zaibatsu) «ظايجبسؿٛ»
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وطزٜ وٝ ضلبثز ثيٗ چٙس قطوز ٔٗسٚز وٝ ٕٞبٍٞٙي ٔٛظٚ٘شط  زاقشٝ ثبقٙس ٘ؿوجز ثوٝ   
   ٛ  .چىشط ضلبثوز وٙوس، سوطػيت زاضز   ايٙىٝ يه قطوز ثعضي ثب سٗساز ظيوبز  حطيو  وو

زض اٚاذوط  ( ٔبِي -ٞب  نٙٗشي ٔؼٕٖٛٝ)ب  آٔطيىبييٞظايجبسؿٛٞب چيع  قجيٝ ثٝ سطاؾز
يه قطوز ّٞسيًٙ يب سطاؾز زض ٔطوع ٔؼٕٖٛٝ لطاض زاقز ووٝ   وٝلطٖ ٘ٛظزٞٓ ثٛز٘س، 

بز ٞب لبزض ثٝ وٙشطَ ثبال  الشه ايٗ قطوز. سِٛيس ٚ ثبظاضيبثي ضا ٕٞبًٞٙ ٚ ٞسايز ٔيىطز
 (Ingham,2008 :130-131)23. ثٛز٘س

ٗ ضا ثوٝ ذوٛز   زضنس اضظـ ووُ الشهوبز غادو    2/35، زٜ ظايجبسؿٛ  ٖٕسٜ 1945زض ؾبَ 
يٗٙي ٔيشؿوٛيي، ٔيشؿٛثيكوي،   )سط  سط ٚ ٔٗطٚف چٟبض ظايجبسؿٛ  ثعضي زاز، اذشهبل ٔي

. سزض وٙشوطَ زاقوشٙ   زضنس فٗبِيز الشهبز  غادٗ ضا 5/24ثٝ سٟٙبيي ( ؾٛٔيشٛٔٛ ٚ يبؾٛزا
 (77، ل 1377اؾٕيض، )

ٚووبض  ثوٝ ٘وبْ     ٞب  وؿوت  ٌطٜٚ 24ثب ثطچيسٜ قسٖ ظايجبسؿٛٞب ثٗس اظ ػًٙ ػٟب٘ي زْٚ،
ٞووب  قووطوز)ويطسؿووٛ افمووي 6زض ٞووط يووه اظ  25.ايؼووبز قووس٘س (Keiretsu) «ويطسؿووٛ»

ٛ  )ٞب  ثب٘ه فوٛػي   ٔيشؿٛيي، ٔيشؿٛثيكي، ؾٛٔيشٛٔٛ، ٌطٜٚ ، ثب٘وه ؾوب٘ٛا،   (ٌوطٜٚ فٛيو
يه ثب٘ه انّي ٞؿشٝ ٌوطٜٚ وؿوت ٚ ووبض ضا سكوىيُ     ( بٍ٘يٛ ثب٘هايچي و -ٌطٜٚ زايي

ٞط يه اظ ايٗ قف ٌطٜٚ ويطسؿٛ  افمي . ٞب  ذٛز ضا سبٔيٗ ٔبِي ٔيىٙسٔيسٞس وٝ ثٍٙبٜ
زض ا٘ٛأ ٔشفبٚسي اظ نٙبيٕ ٔكغَٛ ثىبض ٞؿشٙس وٝ ثٝ ذٛثي ثب قوٗبض ٌوطٜٚ ٔيشؿٛثيكوي    

ٔب٘ٙوس  ) ٞب  ويطسؿٛ  ٖٕٛز  ب قطوزأ. ُٔبثمز زاضز« اظ ٔبوبضٚ٘ي سب ٘يطٚ  اسٓ»يٗٙي 
وٙٙسٌبٖ ٚاثؿوشٝ   وٙٙسٜ ٚ سرٔيٗ ٔشكىُ اظ يه سِٛيس( سٛيٛسب، ؾٛ٘ي، ٔبسؿٛقيشب ٚ ٞيشبچي

ٞوب   ٌطچوٝ ضٚاثوٍ ٔؿوشحىٕي ثوب ثب٘وه     )ٞؿشٙس ٚ ٚاثؿشٍي ثٝ ثب٘ه ذبنوي ٘ساض٘وس   
 (.ويطسؿٛٞب  افمي ٘يع زاض٘س

ٛ  )ٞوب  ثب٘وه فوٛػي     ؾٝ ٌطٜٚ ويطسؿٛ  افمي، يٗٙي ٌطٜٚ  29ٔشكوىُ اظ  ( ٌوطٜٚ فٛيو
ايچي وبٍ٘يٛ ثب٘وه  -قطوز ًٖٛ ٚ ٌطٜٚ زايي 35كىُ اظ قطوز ًٖٛ، ثب٘ه ؾب٘ٛا، ٔش

(DKB) ، ٞؿشٝ ٔطوع  ٞط يه اظ ايوٗ ؾوٝ ٌوطٜٚ    . ثبقٙس قطوز ًٖٛ ٔي 30ثب ثيف اظ
سمطيجوبً زاضا  ٕٞوبٖ    ٘يع ٔشكىُ اظ يه ثب٘ه ٚ يه قطوز ثبظضٌب٘ي اؾز وٝ آٟ٘وب ٘يوع   

 .ٗشي ؾٝ ٌطٜٚ لجّي ٞؿشٙس أب ضاثُوٝ ٘ؿوجشبً وٕوي ثوب يىوسيٍط زاض٘وس      ٘ٓٓ ٚ آضايف نٙ
ٞوب ثوطا  ثوطزٖ      ٚػٛز آٚضز٘س وٝ زض آٟ٘ب اظؾوٛيي قوطوز   ٞب ؾبذشبضٞب  ٟ٘بز  ثٝغادٙي

ضلبثز ٔيىطز٘س ٚ اظؾٛ  زيٍوط  ( ٕٞب٘ٙس زؾشيبثي ثٝ اٖشجبضار)ػٛايعِ ثب اضظـ الشهبز  
 (29، ل 1397ٚ ٔميؿٝ، احٕسيبٖ ).دطزاذشٙس ثٝ ٕٞىبض  فٗبال٘ٝ ٔي
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ي ٚ سبيٛاٖ ٔطؾْٛ ٚ ٔٗطٚف قوس ووٝ   ؾيؿشٓ زضيچٝ ٞسايز غادٗ، ٍٞٙبٔي زض وطٜ ػٙٛث
ثٗوس اظ زٚضاٖ ػٙوً ٘يوع    ايوٗ ؾيؿوشٓ   أب  ٘سثٛز( 1945سب ؾبَ )كٛض غادٗ ى ثركي اظ 

 (werner,2015:124) .سٔب٘ثبليزض وطٜ ػٙٛثي ثسٖٚ سغييط  سمطيجبً

ثٙيبٍ٘وصاض  . ٚاض ضقس الشهبز  زض وطٜ، ثب اٌٍِٛيط  اظ ؾجه غادٗ آدبظ قس حطوز ػٟف
غ٘طاَ دبضن، دوؽ اظ وٛزسوب  ؾوبَ    . ا  وطٜ غ٘طاَ دبضن چًٛ٘ ٞي ثٛز سحٛالر سٛؾٗٝ

، ثطا  وؿت ٔكطٖٚيز حىٛٔز ذٛز ٔشٟٗس ثٝ ايؼبز ضقس الشهوبز  زض وكوٛض    1961
ضٚـ ٚ  زض . (201، ل 1993آؾويب  قوطلي، ثب٘وه ػٟوب٘ي،     ٌوعاضـ ٔٗؼوعٜ    .)قس

ثوط سهوٕيٕبر چىكوي، ؾوبزٜ ٚ      ؾبٔب٘سٞي الشهبز، ضٚقي وبٔالً ديطثٛضٚوطاسيه ٔجشٙوي 
ٚ  وٝ زض غادٗ سحهيّىطزٜ ثوٛز ٚ اظ ٖٛأوُ ٔٛفميوز الشهوبز  غادوٗ      . ؾطضاؾز ثٛز

الشهبز، ثوٝ   ٞب  اؾبؾي ٌيط  ا  ثب ٔحٛضيز زِٚز زض ػٟز اَالٔ زاقز، ثط٘بٔٝ سٛؾٗٝ
ٞب  ٔشٕطوع ثط قيٜٛ ذّوك ٚ ٞوسايز    ؾجه غادٗ َطاحي وطز وٝ ثرف انّي آٖ وٙشطَ

ٞوب  ٔشوِٛي ٚ ضاٞجوط سٛؾوٗٝ ٘يوع       زٞي ثٝ ؾبظٔبٖ اٚ زض قىُ. ٞب ثٛز اٖشجبض سٛؾٍ ثب٘ه
ٔب٘ٙس ٚظاضر ٔبِيٝ، ٚظاضر سؼبضر ٚ نوٙٗز  )ٞب  غادٙي  َٛض لبثُ سٛػٟي اظ ؾبظٔبٖ ثٝ

دوؽ اظ ثوٝ لوسضر ضؾويسٖ     (.Brown, 2013:309-310)سمّيس وطز ( غادٗ ٝٚ ثب٘ه سٛؾٗ
ٞوب  ثوعضي ٚ ضقوس     غ٘طاَ دبضن، ػٟز وّي ٘ٓبْ الشهوبز  ووطٜ زض حٕبيوز اظ ثٍٙوبٜ    

غ٘وطاَ دوبضن،   . ٔحٛض ثب سٛػٝ ثٝ ا٘ساظٜ وٛچه ثبظاض زاذّي سٗييٗ قس الشهبز  نبزضار
 ٝ ٝ    ثب اٌٍِٛيط  اظ غادٗ، يه ٟ٘بز فطاٚظاضسرب٘و ٝ   ا  ثوب ٞوسف ثط٘بٔو ثٙوس    ضيوع  ٚ ثٛزػو

ٞوب ضا ّٔوي ووطز ٚ اظ َطيوك      ثب٘وه . ٚ ٔؿئَٛ سسٚيٗ ؾيبؾز نٙٗشي وطز ٔشٕطوع ايؼبز
ٝ    ليٕوز، ثٍٙوبٜ   ؾُّٝ ثط ٘ٓبْ ثب٘ىي ٚ ٞسايز اٖشجبضار اضظاٖ نوٛضر   ٞوب  ثوعضي ضا ثو
ٖ )زاز زؾشٛض  ثٝ ؾٕز نٙبيٕ سطػيحي ؾوٛق   ٟٕٔشوطيٗ اثوعاض   . (1، ل1396،احٕوسيب

-1993؛ ثب٘ه ػٟوب٘ي،  1990ويٓ، )ثٛز « ٞب  ؾيبؾشٍصاض  قسٜ ٚاْ»اػطا  اٞساف زِٚز 
، (1990؛ دوبضن،  1991؛ چب٘وً،  1993؛ چٛ، 1990؛ چٛ  ٚ وٛٚان، 1990؛ ثبالؾب، 1987
زِٚوز، ٘ؿوجزِ   . آيوس  حؿبة ٔوي  ثٝ 1987ٚ  1962ٞب  ثب٘ىي ثيٗ  زضنس اظ وُ ٚاْ 58وٝ 
ٞوب    ثٝ اؾشظٙب  ؾبَ 1985-1963ضا َي زٚضٜ « ٞب وُ ٚاْ»ثٝ « ٞب  ؾيبؾشٍصاض  قسٜ ٚاْ»

ٕٞب٘ٙوس  (. 1987ِي ٚ ؾبيطيٗ، )زضنس ٍ٘ٝ زاقز  60وبٔالً ثبال   1974ٚ  1972سب  1968
ثؿيبض  اظ ؾبيط وكٛضٞب  زضحبَ سٛؾٗٝ، سرهيم اٖشجبض زض وطٜ سحوز وٙشوطَ ؾوفز ٚ    

ٞوب  ُّٔوٛة ٘ٓوط زِٚوز      ؾٟٓ ظيبز  اظ ٔٙبثٕ ٔبِي ثٝ ؾوٕز ثروف  . ؾرز زِٚز ثٛز
ْ  60ٞب  ؾٛثؿيس قسٜ، ْ ٚا  ،1976زض ؾبَ (. 20: يٖٛ ٞي)قس  ٞسايز ٔي ٞوب    زضنوس ٚا
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زضنوس ووبٞف يبفوز     4ثوٝ   1996زاز٘وس ووٝ ايوٗ ؾوٟٓ زض ؾوبَ       ثب٘ىي ضا سكوىيُ ٔوي  
ا  زض دوط ٚ ثوبَ زازٖ ثوٝ     سطيٗ زدسدوٝ ؾيبؾوشٍصاضاٖ ووطٜ    ثعضي (.42،ل1379َاليي)

ٞب  ثؿويبض ثوعضي    ٔؼشٕٕ قطوز. ٚض، ثعضي ثٛزٖ ٔميبؼ آٖ نٙبيٕ ثٛز ٞب  ثٟطٜ ثرف
ٞب  وبٔالً ٔشٙٛٔ فٗبِيز ٚ ٖ٘ٛبً ثب ٔبِىيوز ٚ   ٔشكىُ اظ ضقشٝ ،26«چجَٛ»ثٝ  وطٜ، ٔٗطٚف

ٞووب  آٔطيىووبيي لووطٖ ثيؿووشٓ ٚ  ٞووب قووجيٝ سطاؾووز چجووَٛ. ٔووسيطيز ذووب٘ٛازٌي اؾووز
زض سٕووبٔي « ٞووب چجووَٛ»فٗبِيووز . (454،ل1395،٘ووٛضص)ٞؿووشٙس ظايجبسؿووٛٞب  غادٙووي 

ؾوبظ ،   طٚ٘يوه، وكوشي  آٟ٘وب زض َيو  ٚؾويٗي اظ نوٙبيٕ اِىش    . ٞب  نٙٗشي اؾز ظٔيٙٝ
ٓ   ٞوب  ا٘شكوبضاسي، ثويؽ    ؾبظ  سب قطوز ؾبذشٕبٖ ٞوب  ثؿوىشجبَ ٚ فٛسجوبَ ٚ     ثوبَ ٚ سوي

َٛض ٔشٛؾوٍ   ثٝ 1995ٞب  ثعضي اَٚ وطٜ زض ؾبَ  دٙغ ٚاحس اظ قطوز. زاض  فٗبِٙس ٞشُ
ظٔيٙٝ ٔرشّ  نوٙٗشي ضلبثوز    30ٞب زض  ا٘س وٝ ايٗ قطوز قطوز ثٛزٜ 40ٞطيه زاضا  

سوطيٗ نوٙبيٕ ٔكوغَٛ وبض٘وس      ٞوب سمطيجوبً زض ثوعضي    طيٗ ٌوطٜٚ قوطوز  سو  ثعضي. ا٘س وطزٜ
ٞوب    ٚ زض ٔمبيؿوٝ ثوب قوطوز   ( ؾبظ ، اسٛٔجيُ ٚ نوٙبيٕ اِىشطٚ٘يوه   دشطٚقيٕي، وكشي)

 (.43، ل1379،َاليوي )وٙٙوس  سط ووبض ٔوي   بيي ثؿيبض ٔشٙٛٔٞ ضليت ذبضػي ذٛز، زض ظٔيٙٝ
ٕ قطوز ثٝ ايٗ ٔ 70قطوز نٙٗشي ثعضي وطٜ،  100سمطيجبً اظ  ٞوب   ٞوب  ثوعضي قوطوز    ؼشٕو
زضنس سِٛيس ٘بذبِم زاذّي ايٗ وكوٛض  16ٔؼشٕٕ ثعضي وطٜ  30، 1995زض ؾبَ . سّٗك زاضز

زضنوس ثوٛزٜ اؾوز     41ا٘س ٚ ؾٟٓ آٟ٘ب زض سِٛيس ٘بذبِم زاذّي ثرف نٙٗز  ضا سِٛيس وطزٜ
زضنوس   5ٞوب   ايوٗ قوطوز  ( زضنس ثوٛز  20، 1985ايٗ ؾٟٓ زض يه زٞٝ لجُ يٗٙي زض ؾبَ )

ٔيّيوبضز زالض  ؾوبَ    130زضنس نبزضار  50زٞٙس، ِٚي  ذٛز اذشهبل ٔي وطٜ ضا ثٝاقشغبَ 
ٕ . ا٘س ذٛز اذشهبل زازٜ ٞب  ثب٘ىي ضا ثٝ زضنس وُ ٚاْ 14وطٜ ٚ  1995 ٞوب    اظ ٔيبٖ ٔؼشٕو

اَ ػوي، زٚٚ،   ثعضي نٙٗشي ٔٛضز ثحض، چٟبض ٌطٜٚ اَٚ، يٗٙي ٞيٛ٘سايي، ؾبٔؿوًٛ٘،  
زضنوس سِٛيوس    9، 1995ز ثعضي ثوٝ سٟٙوبيي، زض ؾوبَ    ايٗ چٟبض قطو .ا٘س وبٔالً ثطػؿشٝ

ٞب  نبزضاسي زض ؾُّٝ آٟ٘بؾوز   سطيٗ ثرف وّيس . ٘بذبِم زاذّي وطٜ ضا سِٛيس وطز٘س
ٝ   ٞب  ٟٕٔي ٘ٓيط نٙبيٕ اِىشطٚ٘يه، وكوشي  ٚ زض ثرف ٞوب  ووبٔذيٛسط ،    ؾوبظ ، حبفٓو

ضػي ٔحؿوٛة  ٞب  ذب إِّّي ٟٔٓ قطوز سِٛيس اسٛٔجيُ، نٙبيٕ دشطٚقيٕي اظ ضلجب  ثيٗ
قوطوز ثوعضي ػٟوبٖ ٔؼّوٝ فٛضچوٖٛ اظ ػبيٍوبٜ ٟٕٔوي         500ٌطز٘س ٚ زض ِيؿوز   ٔي

ٝ     1995زض ؾبَ  27.ثطذٛضزاض٘س ٞوب، يٗٙوي    ٞوبز   ، ؾوٝ قوطوز اَٚ فٗوبَ زض ظٔيٙوٝ ٘يٕو
 قوطوز اَٚ ووطٜ   30زضنوس ؾوٛز ذوبِم     70ػي،  ؾبٔؿًٛ٘، ٞيٛ٘سايي ٚ قطوز اَ

 (42-39م ، ن1379َاليي، ). ذٛز اذشهبل زاز٘س ضا ثٝ ػٙٛثي
 



 838   ارتباط بخش مالی و واقعیاز منظر  ایران هاي توسعه نقذ برنامه

 در چيه از بروامٍ اعتباری تا دریچٍ َذایت.5
، سِٛيس ٘بذبِم زاذّي حميموي  2015سب ؾبَ  1978ثب قطٚٔ انالحبر الشهبز  اظ ؾبَ 
َ  38َٛض  ووٝ َوي    زضنس ضقس ديسا وطز ثٝ 7/9چيٗ ثب ٘طخ ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ حسٚز   ؾوب

ٕٞچٙويٗ ثب٘وه   . اؾوز ثطاثوط قوسٜ    30حسٚزاً  ثٝ ليٕز طبثز زالض  اذيط، الشهبز چيٗ
ٔيّيوٖٛ ٘فوط زض چويٗ اظ فموط      679، 2010سب ؾبَ  1981ػٟب٘ي سرٕيٗ ٔيع٘س وٝ اظ ؾبَ 

ثطاؾوبؼ ثطاثوط  لوسضر    )اوٖٙٛ چويٗ ثوٝ ثعضٌشوطيٗ الشهوبز     . قسيس ٘ؼبر ديسا وطز٘س
وٙٙسٜ وبال ٚ ثعضٌشطيٗ ٍٟ٘ساض٘سٜ شذبيط  وٙٙسٜ، ثعضٌشطيٗ سؼبضر ، ثعضٌشطيٗ سِٛيس(ذطيس

 .(Morrison,2015:1) ض ػٟبٖ سجسيُ قسٜ اؾزاضظ ذبضػي ز
قويبئٛدًٙ اظ غادوٗ، ٞوسايز اٖشجوبض زض چويٗ ثوٝ ٖٙوٛاٖ ثركوي اظ         زٖ دؽ اظ ثبظزيوس  

.ايؼوبز قوس  ٔويالز    1980ٚ اٚايوُ زٞوٝ    1970انالحبر الشهبز  اٚ زض اٚاذط زٞوٝ  
(werner,2015:124)

ز دوِٛي اظ ظٔوبٖ   ثٝ ٖٙٛاٖ ٟٕٔشوطيٗ سهوٕيٓ ؾيبؾو   ( credit plan) ثط٘بٔٝ اٖشجبض 
، ٞط ؾبِٝ سٛؾٍ ؾٝ ٟ٘وبز انوّي ٚظاضر ٔبِيوٝ،    1998قطٚٔ انالحبر الشهبز  سب ؾبَ 

ثط٘بٔٝ اٖشجبض  قوبُٔ سهوٕيٕبر   . ضيع  زِٚز ٚ ثب٘ه ٔطوع  اػطا ٔيكس  قٛضا  ثط٘بٔٝ
ٞوبيي ثوطا  اٞوساف    يب زؾشٛضإُِٗ( ثّٙسٔسر)سرهيم اٖشجبض ٔجشٙي ثط اٞساف ؾيبؾشي

ووٝ اٞوساف ٔوصوٛض    )ضقس ؾبِيب٘ٝ سِٛيوس، ؾوطٔبيٝ ٌوصاض ، سوٛضْ      انّي الشهبز  ٔب٘ٙس
ديكوٟٙبز ٚ  ( State Planning Commission) ضيوع  زِٚوز    سٛؾٍ وٕيؿيٖٛ ثط٘بٔٝ ٖٕسسبً

-ٌصاض  ٔجشٙي ثط ثرف  ثٛز وٝ وُ ٘يبظٞب  ؾطٔبيٝ( سٛؾٍ قٛضا  زِٚشي سهٛيت ٔيكس

ٌصاض  اظ َطيوك    ٘يبظٞب  ؾطٔبيٝسٛافك ثط ؾط . ا  ضا زضثطٔيٍطفز  ٞب  الشهبز  ٚ ُٔٙمٝ
يه فطايٙس ٔصاوطار دبييٗ ثٝ ثبال ٚ ضفز ٚثطٌكشي نوٛضر ٔيٍطفوز ووٝ ذطٚػوي آٖ     

ضٚ٘س سٟيٝ ثط٘بٔٝ اٖشجوبض  ثوسيٗ نوٛضر ثوٛز ووٝ قوٗت       . ٌصاض  ثٛز  ٞب  ؾطٔبيٝ  َطح
ثوب وٕوه ٚ   )ٞب  اٖشجبض  ؾوبِيب٘ٝ ذوٛز ضا     ٞب  سرههي، ديكٙٛيؽ ثط٘بٔٝاؾشب٘ي ثب٘ه

ٞوب  قوٟط  ٚ قٟطؾوشب٘ي    وٝ قبُٔ ٔؼٕٛٔ َطح( ٞب  ٔحّيلبثُ سٛػٝ زِٚزٞسايز 
ٞوب   قبٖ ٔيطؾب٘ٙس ٚ زفبسط ٔطوع  ثب٘ه  ثٛز ضا آٔبزٜ ٔيىطز٘س ٚ ثٝ سهٛيت زفبسط ٔطوع 

. ٞب  اٖشجبض  ضا ثٝ زفبسط ٔطوع  ثب٘ه ٔطوع  اضؾبَ ٔيىطز٘سسرههي، ديكٙٛيؽ َطح
ا  ضا ٔٙؿؼٓ ٚ سمٛيز ووطزٜ    جبض  ُٔٙمٝٞب  اٖشؾذؽ قٗت اؾشب٘ي ثب٘ه ٔطوع  َطح

ا  ثويٗ    ٞب ضا اظ َطيك ضٚ٘س ٔوصاوطٜ ثب٘ه ٔطوع  َطح. ٚ ثٝ زفبسط ٔطوعيكبٖ ٔيفطؾشبز٘س
زض ايوٗ  . ٞب، ٔٛضز زاٚض  ٚ ثطضؾي لطاض ٔيوساز   ٞب  زِٚز ٔطوع  ٚ ٚظاضسرب٘ٝ  وٕيؿيٖٛ

دوؽ اظ ثوبظثيٙيِ    .فطايٙس ثٝ ثب٘ه ٔطوع  اذشيبضار نالحسيس  ثؿيبض  اُٖوب قوسٜ ثوٛز   
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 ضيع  زِٚز، وٕيؿيٖٛ سؼبض  ٚ الشهوبز  زِٚوز    َطح اٖشجبض  سٛؾٍ وٕيؿيٖٛ ثط٘بٔٝ
(State Economic and Trade Commission )  ٖشجوبض  ٟ٘وبيي   ٚ ٚظاضر ٔبِيوٝ، َوطح ا

ٝ   . ييس ٔيكسسٛؾٍ قٛضا  زِٚشي سر  زض ٔطحّٝ ٟ٘بيي، سٟيٝ ثط٘بٔٝ اٖشجبض  ثوٝ چٟوبض زؾوش
ٞوب    ، سرهويم  (ووٝ اِوعاْ لوب٘ٛ٘ي زاض٘وس    ) ٞب  انوّي   دطٚغٜ ٞب  نٙٗشي ٚ ظيطثرف

ؾوم  اٖشجوبض   ، (سارمايه ااتا    ايجااد تعمير و نوسازي و ، سرمايه در گردش) اٖشجبض  ثط حؿت ٘ٛٔ اٖشجبض
ههوي ٚ ٟ٘بزٞوب  ٔوبِي ديطثوب٘ىي ٚ     ٞوب  سر  فهّي ٚ ؾبال٘ٝ ثطا  ٞوط يوه اظ ثب٘وه   

ٓ اؾشبٖ، قٟطؾشبٖ ٚ قوٟطٞب )ا    ٞب  ُٔٙمٝ سرهيم ٓ (   ٟٔو زض .قوس  ثٙوس  ٔوي    سمؿوي
ٖ  اثشسا  ثط٘بٔٝ اٖشجبض ، ٘مف ثب٘ه ٔطوع  نطفبً ٞوب  زاضا   ثٝ سرهيم اٖشجبض ثٝ اؾوشب

وؿط  ثٛزػٝ ٚ ٘ٓبضر ثط اػطا  ؾم  اٖشجبض  ٔحسٚز ٔيكس أب زض ازأٝ ٘موف ثب٘وه   
    ٝ ضيوع     ٔطوع  ثٝ َٛض چكٍٕيط  افعايف ديسا وطز ٚ اظ َطفوي ٘موف وٕيؿويٖٛ ثط٘بٔو

، ثط ثطذوي اظ وبالٞوب     (ضزي  ثٛزػٝ ا ) ز اظ سرهيم اٖشجبضار ثهٛضر ػعئيزِٚ
ضيع    ثٝ زِيُ ايٙىٝ وٕيؿيٖٛ ثط٘بٔٝ. ٞب  ثعضي ٔشٕطوع قس  ٞب ٚ دطٚغٜاؾشطاسػيه، ثرف

ٝ  ٞوب  ا٘شروبثي زاقوز، ٖٕوسسبً      زِٚز ٘مف ضٞجط  ٚ ٞوسايز ضا زض دوطٚغٜ   ٞوب     ؾوٟٕي
ض حبِيىٝ وٕيؿيٖٛ سؼوبض  ٚ الشهوبز  زِٚوز زض    وطز ز ٔسر ضا سٗييٗ ٔي  ٚأسٞي ثّٙس

. ٞب  ٚأسٞي ٔيبٖ ٔسر ثطا  ديكطفز فٙوبٚض ، حوطف آذوط ضا ٔيوعز      ذهٛل ؾٟٕيٝ
حسٚز يه ؾْٛ اظ ٚأسٞي ثعضٌشوطيٗ ثب٘وه    1990سحز ثط٘بٔٝ اٖشجبض ، زض اٚايُ زٞٝ 

ٞب  وّيس  الشهبز سرهويم زازٜ  سحههي يٗٙي ثب٘ه نٙٗز ٚ سؼبضر چيٗ ثٝ ثرف
ٞوب  ذوبل     زضنوس زيٍوط ثوطا  دوطٚغٜ     10ٞب  طبثز ٚ  يه ؾْٛ زيٍط ثٝ زاضايي .قس

زضنس ٚأسٞي ثب٘ه ثٝ نٛضر ٔؿوشمُ   20سٟٙب وٕشط اظ . ٞب  ٔحّي ٚأسٞي قس  زِٚز
زضنس اظ ٚأسٞي ثب٘ىي ثهٛضر ؾوطٔبيٝ   80-85ٕٔٗٛال . ٚ اذشيبض  سهٕيٓ ٌيط  قس

 15-20ثٛز  ٚ ( ٞب  سؼبض  ٍٙبٜزضنس ثٝ ث 20زضنس نٙٗشي ٚ  60-65ثيٗ )  زضٌطزـ
-Montes) 28.زضنوووس ثبليٕب٘وووسٜ ثوووٝ ٘ٛؾوووبظ  ٔبقووويٗ آالر سرهووويم زازٜ قوووس

Negre,1995:29-31) 
ثوطا   1979٘يوع ٔٗوطٚف ٞؿوشٙس، اظ ؾوبَ      Big Fourوٝ ثٝ ( SOCB)چٟبض ثب٘ه زِٚشي 
ٞوب  ووبٔالً زِٚشوي ؾوبثك      ٕٞٝ ثب٘ه. ٞب  الشهبز  زِٚز سرؾيؽ قس٘س اػطا  ؾيبؾز

ٞوب  سرههوي ثوطا  اٖٕوبَ      ض وٝ اظ ٘بٔكبٖ ٔكورم اؾوز، اثشوسا زض ثروف    ٕٞبُ٘ٛ
زض  (CCB)ثب٘وه ؾوبذز ٚ ؾوبظ چويٗ     : ا٘وس   ٞب  الشهبز  زِٚوز فٗوبَ ثوٛزٜ    ؾيبؾز
زض سؼبضر ثويٗ إِّوُ، ثب٘وه سؼوبضر ٚ      (BOC)ٞب  ؾبذز ٚ ؾبظ، ثب٘ه چيٗ  َطح
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ٗ   زض ٚاْ( ICBC)نٙٗز چيٗ  زض (ABC)زٞي سؼبض  ٚ نٙٗشي ٚ ثب٘ه وكوبٚضظ  چوي
. زٞي ثطا  ثرف وكبٚضظ  ٚاْ

ٝ  چيٗ زِٚز زِٚشي، ٞب  ثٍٙبٜ انالحبر زض ضاؾشب  ٝ  ايؼوبز  ٔٙٓوٛض  ثو ٞوب    نوطف
 ٞوب   ٌوطٜٚ  ثٝ سجسيُ ثطا  ضا زِٚشي ٞب  ثٍٙبٜ ٌطايي،  سرهم افعايف ٚ ٔميبؼ ٘بقي اظ
زِٚز ٕٞچٙيٗ ٖميوسٜ زاقوز ووٝ اظ َطيوك     . وطز سكٛيك (Business Groups) سؼبض 
زض ٚالٕ ثب سٛػوٝ ثوٝ   . ٞب  نٙٗشي ضا وبضاسط اػطا وٙس سٛا٘س ؾيبؾز   سؼبض  ٔيٞب ٌطٜٚ

ػٙٛثي ٚ غادٗ، زِٚز چيٗ ثبٚض زاقوز زض الشهوبز  ووٝ سٛؾوٍ       آٔٛذشٗ اظ سؼطثٝ وطٜ
ٞب  نٙٗشي وٓ  وبضٌيط  ؾيبؾز قٛز، ثٝ ٞب  سؼبض  ثعضي، ضٞجط  ٔي سٗساز  اظ ٌطٜٚ

زض اؾوٙبز   1986ب  سؼوبض  اِٚويٗ ثوبض زض ؾوبَ     ٞو  ٔفْٟٛ ٌوطٜٚ . سط ٚ وبضاسط اؾز  ٞعيٙٝ
ٞب  زِٚشوي ضا سكوٛيك ووطز     ضؾٕي قٛضا  زِٚشي اضائٝ قس ٚ ثط ايٗ اؾبؼ زِٚز، ثٍٙبٜ

زض ٚالوٕ ؾيبؾوشٕساضاٖ   .(Colpan,2010:218 )29ٞب  سؼوبض  ضا قوىُ زٞٙوس    سب ٌطٜٚ
ٝ   1970چوويٗ ثٗووس اظ زٞووٝ      ثٛاؾووُٝ سؼطثووٝ ؾيبؾووز نووٙٗشي وكووٛضٞب  ديكووطفش

الشهبزيكوبٖ ٖٕيموبً   ( catch-up)اض  زض اضٚدب ٚ أطيىب زض َي ٔطحّٝ ديكوطفز  ز ؾطٔبيٝ
، ٚٚ ثبٍ٘ٛ ٔٗبٖٚ ضئيؽ قٛضا  زِٚشي چويٗ ثيوبٖ   1998سحز سرطيط لطاض ٌطفشٙس زض ؾبَ 

زٞوس ووٝ اٌوط     ٞب  الشهبز  زض ؾُت ثيٗ إِّوُ ٘كوبٖ ٔوي    زض حميمز ضٚيبضٚيي»: وطز
ٝ ثبقس، اظ حفّ ؾٟٓ ٚ ٔٛلٗيز ثبظاض  ٞب  ثعضي زاقش وكٛض  چٙسيٗ قطوز يب ٌطٜٚ
 .(Nolan,2010:17)« إُِّ ُٕٔئٗ ذٛاٞس قس ذبني زض سطسيجبر الشهبز ثيٗ

ٞوب  ثوعضي اظ يوه فطآيٙوس      ٕٞب٘ٙس ٕٞٝ انالحبر چيٗ، افعايف حٕبيز اظ ثٍٙبٜ
قوٛضا  زِٚشوي   . قطٚٔ قوس ( سطويت زؾشٛضار ٔطوع  ثب اثشىبض ُٖٕ اظ دبييٗ)آظٔبيكي 
 large) ٞوب  ثوعضي   ٌوطٜٚ ٔشكوىُ اظ قوطوز    120اظ « سويٓ ّٔوي  »يوه   1990زض زٞٝ 

enterprise groups )ٞووب  ٟٔووٓ  ٞووب ٖٕووسسبً زض ثرووف ايووٗ قووطوز 30.ضا ا٘شرووبة وووطز
اؾشطاسػيه اظ ػّٕٝ سِٛيس ثطق، شدبَ ؾًٙ، اسٛٔجيُ، اِىشطٚ٘يه، آٞٗ ٚ فوٛالز، ٔبقويٗ   

ٛا فًوب ٚ زاضٚؾوبظ  ثٛز٘وس    ٘مُ، ٞٚ  آالر، ٔٛاز قيٕيبيي، ٔهبِت ضاٜ ٚ ؾبذشٕبٖ، حُٕ
(Nolan,2001:18 .)120 ٞب  آظٔبيكي ا٘شربة قسٜ سٛؾٍ قٛضا  زِٚشوي   ٌطِٜٚ قطوز
ا    ٞب  ٔوبِي زِٚشوي ٌؿوشطزٜ    حٕبيز« سيٓ ّٔي» 31.ٖٙٛاٖ ضٞجطا٘ي زض نٙبيٗكبٖ ثٛز٘س ثٝ

چٟبض ثب٘ه ثوعضي زِٚشوي چويٗ يٗٙوي ثب٘وه نوٙٗز ٚ سؼوبضر، ثب٘وه         . زضيبفز وطز٘س
ا  ثوطا  ديوسايف    ٞوب  ٚيوػٜ   ٚؾبظ ٍٕٞي حٕبيوز  ه چيٗ ٚ ثب٘ه ؾبذزوكبٚضظ ، ثب٘

ٞب  زِٚشي ثوطا  اػوطا     زض ٚالٕ ثب٘ه. ٞب  ثعضي اضائٝ زاز٘س ٞب  ٔشكىُ اظ قطوز ٌطٜٚ
زض ايوٗ  . وطز٘وس  ٞب  وّيس  زِٚشي ٔشٕطوع ٔوي  ٞب  نٙٗشي چيٗ، ٔٙبثٕ ضا ثٝ ثرفؾيبؾز
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ٞب  ثعضي  حٕبيز قطوز»: ٛيسٌ ذهٛل ٔٗبٖٚ ضئيؽ ثب٘ه سؼبضر ٚ نٙٗز چيٗ ٔي
ـ          ثب٘وه  . «ٔوبٖ ٞؿوز    زِٚشي ٘وٝ سٟٙوب ْٚيفوٝ ٔوب ثّىوٝ اؾوشطاسػ  وّيوس  ثوطا  ٌؿوشط

ٞب  ثوعضي ٚ ضٞوب ووطزٖ     ثٝ زِيُ سٕطوع ثط قطوز»ٚؾبظ چيٗ ٘يع ٔسٖي اؾز وٝ  ؾبذز
ٕٞچويٗ ثب٘وه   . «يبفشٝ اؾوز  ٞب  وٛچه ثب ّٖٕىطز يٗي ، ثٝ ثبظزٞي ذٛثي زؾز ثٍٙبٜ

ْ  95ٞب  ثعضي  ٌٛيس قطوز ٔيٚؾبظ چيٗ  ؾبذز ٞوب ضا ثوٝ ٔٛلوٕ ثبظدطزاذوز      زضنوس ٚا
ْ   1ٞب  ثوعضي ٘يوع وٕشوط اظ     زاض ثطا  قطوزٞب  ٔكىُ ا٘س ٚ ٚاْ  وطزٜ ٞوب   زضنوس ووُ ٚا

ٞوب    ا  ثطا  اضائٝ ٔكوبٚضٜ ثوٝ قوطوز    قٗت حطفٝ 500ٚؾبظچيٗ،  ثب٘ه ؾبذز. ٔيجبقٙس
ثب٘وه  . ٞب  ثعضي زاضز ٞب  قطوز ٜٚثعضي ٚ ٘يع زؾشطؾي ضاحششط ثٝ ثبظاضؾطٔبيٝ ثطا  ٌط

ٝ . ٞب ثٝ نٙبيٕ ثب ٔميبؼ ثعضي فٗبَ ثٛزٜ اؾز چيٗ ٘يع زض اضائٝ ٚاْ َوٛض ٔظوبَ زض ؾوبَ     ثو
، يىي اظ ثعضٌشوطيٗ  (ثٍٙبٜ ديكطٚ زض نٙٗز اِىشطٚ٘يه)ثب٘ه چيٗ ثٝ قطوز وٛ٘ىب  1997
(. ٓ ٔيّيوبضز زالض ٔؼٕٖٛبً ٘ي)ٞب ثطا  يه قطوز سِٛيس  ضا سب آٖ ظٔبٖ اُٖب وطزٜ اؾز  ٚاْ

ٞب  ثوعضي زض   ٞب  اٖشجبض  نبزضاسي ثٝ ثٍٙبٜ ثب٘ه نبزضار ٚ ٚاضزار چيٗ ٘يع يٕب٘شٙبٔٝ
سٟٙوب زض  . آالر ديكطفشٝ اضائٝ وطزٜ اؾوز  ؾبظ  ٚ ٔبقيٗ ٞبيي ٔب٘ٙس اِىشطٚ٘يه، وكشي ثرف
ٗ   4.3، ايٗ ثب٘ه 1996ؾبَ  آالر ٚ نوٙبيٕ اِىشطٚ٘يىوي    ٔيّيبضز زالض ثطا  نوبزضار ٔبقوي

(Nolan,2010:19). سرٔيٗ ٔبِي وطزٜ اؾز
زضنوس اظ اضظـ   43حوسٚز   2014زٞس وٝ زض ؾوبَ   آٔبضٞب  ضؾٕي چيٗ ٘كبٖ ٔي

زضنوس اضظـ نوبزضار    57ٞب  نٙٗشي،  طبثز ثٍٙبٜ زضنس اظ ؾطٔبيٝ 47افعٚزٜ نٙٗز، 
 . زاز٘س ٞب  ثعضي زض چيٗ سكىيُ ٔي ٞب  نٙٗشي ضا ثٍٙبٜ ثٍٙبٜ
 

 گيری وتيجٍ.6

اظ اٍِوٛ   ثط٘بٔٝ سٛؾٗٝ زض ؾي ؾبَ اذيط ايطاٖ حبوي اظ زٚضقسٖ سسضيؼي سؼطثٝ قف 
ٚض ٚ ٘عزيوه قوسٖ ثوٝ     دصيط ٚ ثٟطٜ ٞسايز ثركي اظ اٖشجبضار ثب٘ىي ثٝ ثٍٙبٟٞب  ضلبثز

حبَ . ٔسَ آظازؾبظ  ثبظاضٞب  ٔبِي ثب وٕشطيٗ ٔساذّٝ زِٚز زض ٞسايز سؿٟيالر اؾز
ٖ  1340سؼطثوٝ زٞوٝ   قطق آؾويب ٚ حشوي   آ٘ىٝ ثٟشطيٗ سؼبضة سٛؾٗٝ  ٔٛيوس ِوعْٚ    ايوطا

حٕوبيشي ووٝ ثوطذالف    . ثبقس ثطلطاض  ديٛ٘س ٔيبٖ ؾيبؾز اٖشجبض  ٚ ؾيبؾز نٙٗشي ٔي
ثٝ نوٛضر حٕبيوز ذوطز ٚ  ووٛض ثوطا  ٞوعاضاٖ ثٍٙوبٜ فبلوس ٔميوبؼ          يبر اذيط، سؼطث
 . دصيط ٘جبقس ضلبثز

ٜ وٙويٓ،  دطؾف ايٗ اؾز وٝ اٌط ٘رٛاٞيٓ قجىٝ ثوب٘ىي ضا ثوٝ قوىُ ووبٔال زِٚشوي ازاض     
 سٛا٘يٓ اظ سحمك ٞسف حٕبيز اظ سِٛيس ُٕٔئٗ ثبقيٓ؟ چٍٛ٘ٝ ٔي
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ٞوب  سِٛيوس     يبر ٔٛفك ٔصوٛض زض ٔمبِٝ اظ اٍِٛ  ٞسايز اٖشجبض ثوٝ ؾوٕز ثٍٙوبٜ   سؼطث
ايوٗ  . وٙوس  وبضآفطيٗ، ثعضي ٔميبؼ ٚ ٔشٟٗس ثٝ افعايف ٔؿوشٕط نوبزضار دكوشيجب٘ي ٔوي    

      ٛ ض ٚ ٍٕٞطاؾوبذشٗ ؾيبؾوز   ٞسايز اٖشجبض ٔؿوشّعْ سٗيويٗ ؾيبؾوز نوٙٗشي آسوي وكو
ٓ     يه زِٚز سٛؾٗٝاٖشجبض  ثب ٞسف ثرف ٚالٗي سٛؾٍ   ٌوطا، ٔؿوشمُ اظ ٘فٛشٞوب ٚ ؾوبِ

ً    اؾز  ضا زض ثروف ٔوبِي ٚ   ( coordinator)ؾوبظ   وٝ ثشٛا٘س ٕٞعٔوبٖ زٚ ٘موف ٕٞبٞٙو
 :ٚالٗي ايفب ٕ٘بيس

ٖ  وبٞف ٞعيٙٝ ٔجبزِٝ ثب٘ىٟب ٚ زِٚز ثطا  ٘ٓبضر ٚ ٕٞچٙويٗ اٍ٘يوعٜ  ثبٞسف . 1  ٔٙسقوس
دوصيط ووٝ نوطفٝ     ثب٘ىٟب زض حٕبيز اظ سِٛيس، ثٝ ٔشكىُ ؾبذشٗ ٚاحسٞب  سِٛيس  ضلبثز

ٔميبؼ الظْ ضا زاض٘س ٔجبزضر ٚضظز، ضٚقٗ اؾز ووٝ زض ايوٗ ٔوسَ ثبيوس زض ٞوط ضقوشٝ       
فٗبِيز سٗساز ٔحسٚز  سِٛيسوٙٙسٜ ثعضي ٚػٛز زاقشٝ ثبقوس ٚ ثوبلي، زض ظ٘ؼيوطٜ اضظـ    

اٌط ثب ٔشٟٗسؾبذشٗ آٖ قطوشٟب ثوٝ افوعايف ٔؿوشٕط     ايٗ ؾيبؾز. ٞب فٗبَ قٛ٘س ايٗ ثٍٙبٜ
٘وٖٛي اُٖوب    ٕٞوطاٜ قوٛز،   ( اظ َطيك قبذم افعايف ؾٟٓ ثبظاض نوبزضاسي )ٚض   ثٟطٜ

 .ذٛاٞس قسضا٘ز ِٔٛس ٚ ٔظجز ٔحؿٛة 

قسٖ قجىٝ ثب٘ىي، ثبيس اُٖب  أشيبظ ا٘حهبض  ذّك دَٛ ثوٝ   يٕٗ اػبظٜ ثٝ ذهٛني.2
فٕ ّٔي ٚ حٕبيز اظ سِٛيس ثبقوس ثوٝ ٘حوٛ  ووٝ ٞوسايز      ثب٘ىٟب ثب اِعاْ آٟ٘ب ثٝ سبٔيٗ ٔٙب

دوصيط ثٗٙوٛاٖ يوه زؾوشٛضوبض قوجىٝ       ثركي اظ اٖشجبض ثٝ ؾٕز ٚاحسٞب  سِٛيس  ضلبثز
نوبزضاسي ٚ   ٞب زض ثروف  ب ّٖٕىطز ثٍٙبٜايٗ اٖشجبض، ٘ؿجز ٔؿشميٕي ث. ثب٘ىي سٗييٗ قٛز

 . زاضزحؿبثي آٟ٘ب زض ثبظدطزاذز سؿٟيالر ٚ سٟٗسار ٔبِيبسي ٚ ديطٜ  ذٛـ

اظ اِعأبر ايٗ ضٚيىطز، ثبٚض ثٝ ِعْٚ ايفب  ٘مف فٗبَ زِٚز اِجشٝ ثب ضٚقٟب  ؾبظٌبض ثوب  
ؾووبذشٗ ثطٚوطاؾووي زِٚووز اظ فؿووبز ٚ لجًووٝ قووسٖ   ، دووبن(market friendly)ثووبظاض 

(captured )ٜٚٔوسر ٚ   سهطيت ثٝ ؾيبؾز نٙٗشي وكٛض زض ٔيبٖ ٞب  ش  ٘فٕ، سٛؾٍ ٌط
  ٔوٛضز حٕبيوز زض ؾيبؾوز    يشٟوب  لوب٘ٛ٘ي ثوٝ ثركوٟب    ٔٙحهطؾبذشٗ أشيبظٞب ٚ ٔٗبف

 .نٙٗشي اؾز
 

 وًشت پی
 

يىي اظ اثعاضٞب  ؾيبؾز دوِٛي ديطٕٔٗوَٛ    (TLTROs)ّٖٕيبر ضيفبيٙٙؽ ثب ٞسفٍصاض  ثّٙسٔسر 1
اظ . آدوبظ قوس   2016ايؼبز ٚ زٚٔيٗ ثط٘بٔٝ آٖ زض ؾوبَ   2014ثب٘ه ٔطوع  اضٚدبؾز وٝ زض ؾبَ 

-ٞب اُٖب ٔيكٛز سب آٟ٘ب ضا ثٝ افعايف ٚأسٞي ثوٝ وؿوت  ٞب  ثّٙسٔسر ثٝ ثب٘هَطيك ايٗ اثعاض ٚاْ

 . ٚوبضٞب  ٚ ٔهطف وٙٙسٌبٖ زض ٘بحيٝ يٛضٚ سطديت وٙس
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 (werner,2015:124). ا  اؾشفبزٜ وطز٘سوكٛضٞب  ٔبِع  ٚ ٞٙس ٘يع اظ ايٗ اثعاض زض زٚض2ٜ
٘يطٚٞووب  ٔشفموويٗ ثووط اُٖووب  وٙشووطَ ذهٛنووي ُّٔووك ثووط ثب٘ووه ٔطوووع    1922ض ٔووي ؾووبَ ز3

 . دبفكبض  وطز٘س (Reichsbank)إِٓبٖ
ز٘سٌطچٝ حشي إِٓب٘ي4   .ٞب ثطا  سساضوبر ػًٙ ػٟب٘ي اَٚ اظ ؾيؿشٓ ٞسايز اٖشجبض ثطذٛضزاض ٛث
. ٖاللٕٙس ثوٛز  banking-school viewيب   real bills doctrineقبذز ثٝ ػطيبٖ الشهبز  ٔٛؾْٛ ثٝ 5

آٟ٘ب اؾشسالَ ٔيىطز٘س وٝ ٌؿشطـ اٖشجبض ثطا  سِٛيس ٔحهٛالر ػسيوس ثوب اضظـ افوعٚزٜ ثوبالسط     
 (werner,2006:130 . )ظا ثبقس ٕ٘يشٛا٘س سٛضْ

ٞوب ضا زض نوٛضر ؾوطديچي اظ    ثطا  ايٙىٝ ايٗ فكبضٞب اططٌصاض  ثيكشط  زاقشٝ ثبقس، قبذز ثب٘وه 6
. ٔطوع ، آٟ٘ب ضا سٟسيس ثٝ لُٕ وطزٖ اظ ٔٙبثٕ ثب٘ه ٔطوع  ٔيىوطز ٞب  وٕي ٚ ويفي ثب٘هؾزؾيب

ٝ  1924ثُٛض ٔظبَ زض يه يبززاقز زاذّي ضايف ثب٘ه زض ؾبَ  ا  ثيوبٖ ٔيىٙوس ووٝ    ثُٛض لبَٗب٘و
ثب٘ه ٔطوع  اثعاضٞب  لبثُ سٛػٟي ثطا  اٖٕبَ فكبض زض اذشيبض زاضز وٝ زض ثىبضٌيط  آٟ٘ب سورذيط  

 (werner,2002:11 ). طزيس ٕ٘ي وٙسٚ س
ٞوب  نوٙٗز اظ َطيوك ٌؿوشطـ سِٛيوس ا٘جوٜٛ،       قبذز ثٝ ز٘جبَ حصف ْطفيز ٔبظاز، وبٞف ٞعي7ٝٙ

زافعايف سٕطوع نٙٗز ٚ ازدبْ قطوز ز وٝ الشهبز إِٓوبٖ ثُوٛض ثٙيوبز     . ٞب ٛث اٚ ٔشمبٖس قسٜ ٛث
 (werner,2002:10 )  .ٞب ؾبظٔب٘سٞي ٔؼسز قٛزثبيس اظ َطيك ثؿشٝ قسٖ ٚ ازدبْ قطوز

ثب ايٗ حبَ ٔساذّٝ زِٚز قىُ ٔوسيطيز ذوطز ٔب٘ٙوس الشهوبز زؾوشٛض  ضا ثوٝ ذوٛز ٕ٘يٍطفوز ٚ         8
زٞسايز اٖشجبض ٚ َطاحي ٟ٘بز  ايؼبز اٍ٘يعٜ  .ٞب زض زاذُ يه ٔحيٍ ثبظاضٔحٛض ٛث

ٞوب   ٞب  سٗبٚ٘ي ٔحّوي ٚ ثب٘وه  ٞب زض إِٓبٖ زض اذشيبض ثب٘هزضنس اظ ؾٟٓ ثبظاض  ثب٘ه 70حسٚز 9
 .ا٘ساظ  ٔحّي زِٚشي اؾزدؽ

10. Robert E Litan, William Baumol,  Carl J. Schramm 

ضٚوطار11 ٌصقوز،   ٞب  زِٚشي، ضٚيسازٞب ٚ اسفبلبسي وٝ زض إِٓوبٖ ٔوي   زضٚالٕ الشهبززا٘بٖ غادٙي ٚ ٛث
 ٔمبٔوبر غادٙوي  . وطز٘وس  إِٓبٖ ضا اظ ٘عزيه ٘ٓبضٜ ٔي اظػّٕٝ ؾيبؾز ٞسايز اٖشجبضِ ثب٘ه ٔطوع 

ٔحّوي ووٝ آٟ٘وب زض إِٓوبٖ ٔؿوشمط      )قس٘س ٚ ؾفبضر ذب٘وٝ غادوٗ    َٛض ٔٙٓٓ ثٝ ثطِيٗ اٖعاْ ٔي ثٝ
ٞوب ؾوطيٗبً ثوٝ دشب٘ؿويُ ايؼوبز قوسٜ        غادٙوي . اظ ثب٘ه ٔطوع  إِٓبٖ ٘يع چٙساٖ زٚض ٘جٛز( قس٘س ٔي

 (werner,2006:133) .سٛؾٍ ؾيبؾز ٞسايز اٖشجبض دي ثطز٘س
ٌطفشٝ ٚ چٙسيٗ ٔطسجوٝ   ٝ ثيكشطيٗ سبطيط زض إِٓبٖ ضا اظ قبذزوٙس و ايكيٕبزا زض ذبَطاسف ٘مُ ٔي .12

ضٚاثوٍ  . ٔٛاػٝ قوسٜ اؾوز   اٚ ضا زض زفشط وبضـ ٔاللبر وطزٜ وٝ ٞط ثبض ٘يع ثب آدٛـ ثبظ قبذز
َٛض  وٝ ا٘سوي ثٗس اظ ػًٙ ػٟوب٘ي زْٚ ٚلشوي ووٝ ايكوبٔبزا      قٛز ثٝ سط ٔي  ثيٗ ايٗ زٚ نٕيٕب٘ٝ

 (werner,2006:134. )ٔاللبر ايكيٕبزا زض غادٗ ضفز ثٝ ضئيؽ ثب٘ه ٔطوع  غادٗ قس، قبذز
ز ٚ ثوٝ ٞٙوس ٚ سبيّٙوس ٘يوع ؾوفط       1951اظ ػٛال  سب ٘ٛأجط  زوشط قبذز .13 ٔكبٚض زِٚشي ا٘سٚظ  ٛث

ز ديف اظ ايوٗ ٘رؿوز ٚظيوط    . ؾذؽ ٚ  ثطا  ٔكبٚضٜ زازٖ ثٝ ايطاٖ ٚ ٔهط زٖٛر قس. وطزٜ ٛث
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سضر زيىشبسٛض  وبُٔ ثوطا  اػوطا  ٞوط    ايطاٖ، ٔحٕس ٔهسق اظ ٔحٕسضيب دّٟٛ  زضذٛاؾز ل
ز ثط٘بٔٝ قبذز  (werner,2006:140). ضا وطزٜ ٛث

ز14 اَٚ ايٙىٝ سِٛيس الظْ ٚ ُّٔٛة اظ ثبال سهوٕيٓ ٌطفشوٝ   . ٔجٙب  ايٗ ثط٘بٔٝ ٚ َطح اظ ثبال ثٝ دبييٗ ٛث
يٗ قس، ؾذؽ ؾّؿٝ ٔطاسجي اظ سِٛيسوٙٙسٌبٖ، ديٕب٘ىبضاٖ فطٖي ٚ ٚاضزوٙٙسٌبٖ ٔوٛاز اِٚيوٝ سٗيو    ٔي
ز٘س سب إَيٙبٖ حبنُ وٙٙس وٝ ٕٞٝ ثٍٙبٜ ثب٘ه. قس٘س ٔي َٝ سوٛاٖ ٔوبِي    ٞب ؾذؽ ّٔعْ ٛث ٞب  ٔطٛث

ووطز   زض ٟ٘بيز ثب٘ه ٔطوع  سًٕيٗ ٔوي . ٔٛضز ٘يبظ ثطا  سٟيٝ ٔٛاز اِٚيٝ فطايٙس سِٛيسقبٖ ضا زاض٘س
ٝ ٞوسايز  اؾوبؼ ٚ دبيو  . ٞب ٔٙبثٕ وبفي ٚ اٖشجبض ٔؿشميٓ ضا ثُطظ ٔٙبؾجي ذٛاٞٙوس زاقوز   وٝ ثب٘ه

ز٘س وٝ ثب٘ه ز٘س اٖشجبض آٔبضٞب  زليك ٚ ػعئي ٛث  .ٞب ّٔعْ ثٝ اضائٝ آٟ٘ب ٛث
قس٘س وٝ ْٚيفٝ ثب٘ه ٔصوٛض ايوٗ ثوٛز ووٝ     ثٝ يه ثب٘ه انّي ٔشهُ ٔي 1سِٛيسوٙٙسٌبٖ زض ٌطٜٚ 15

 .اـ، دطزاذز قسٜ اؾز  ُٕٔئٗ قٛز ٚاْ وبفي ثٝ ثٍٙبٜ ثطا  حهَٛ اٞساف سِٛيس 
ٔبٞب ضا لبزض ؾبذز سب دؽ اظ ػٙوً فٗبِيوز ذوٛز ضا ثوب سِٛيوس ٔٛسوٛض       ٔيطاص ػًٙ، قطوز يب .16

 . ؾيىّز ٔشٙٛٔ وٙس
سمطيجب ٔيشٛاٖ ٌفز ٕٞبٖ ؾيؿشٓ لجُ اظ ػًٙ ػٟب٘ي زْٚ زض غادٗ، دؽ اظ ػٙوً ٘يوع ازأوٝ ديوسا     17

 .وطز
زٞي سحز حٕبيز زِٚشي زاض٘س أب ثط٘بٔوٝ غادوٗ اظ ٘ٓوط     ٞب  ٚاْ ٌطچٝ ثؿيبض  اظ وكٛضٞب َطح .18
زا سطيّيوٖٛ   400ٌصاض  ٔوبِي ثويف اظ    زٞي ٚ ؾطٔبيٝ ، َطح ٚا2001ْسب ؾبَ . ٘ساظٜ لبثُ سٛػٝ ٛث

ز( زضنس سِٛيس ٘بذبِم زاذّي غادٗ 82)يٗ  ٌيوط  اظ   سمطيجبً ٘يٕي اظ ٔربضع زِٚز ثب لوطو . ٛث
  (Brown,2013: 210. )ا٘ساظ  ذٛز ٔطزْ غادٗ سرٔيٗ ٔبِي قس ٞب  دؽ حؿبة

ٌ ثٝ زضيچٝ ٞسايز حصف قوس٘س ٞب  ذهٛني اظ ثب٘ه19 ٞويچ ٔوصاوطٜ   . ضٚ٘س سهٕيٓ ٌيط  ٔطٛث
ز ثوٝ ٘موُ اظ    werner,2005:278). ا  ا٘ؼبْ ٕ٘يكس ٚ نطفبً يه زؾشٛض اظ ؾٕز ثب٘ه ٔطوع  ٛث

 (يه وبضٔٙس ثب٘ه ذهٛني
ط ايٗ ثط٘ب20ٝٔ ٘ي ٔٛػوٛز ثوٛز، ثب٘وه        ٌا ٞب  ٚأسٞي ػسيس فطاسط اظ ٔيعاٖ ٚأوسٞي ثوب شذوبيط لوبٛ٘

 (werner,2005:270 .)ٞب ٚأسٞي ٔيىطزيٗ شذبيط ضا ثٝ ثب٘هٔطوع  ا
ٞب، زِٚز ثبيس ثيكشط زضٌيوط ػعئيوبر    زض ضٚظٞب  اثشسايي، ثٝ زِيُ ٖسْ سؼطثٝ ٚ سٛؾٗٝ وبفي ثب٘ه21

ٗ . قس ٌيط  ثطا  سرٔيٗ ٔبِي نٙبيٕ ٔي سهٕيٓ إِّوُ غادوٗ    ثٙبثطايٗ ٚظاضر نٙٗز ٚ سؼبضر ثوي
ٚ    سط  ضا ثبظ  و ٘مف ثؿيبض ٚؾيٕ ضا ... طز وٝ ٖٕالً ْٚبي  ؾيبؾوز نوٙٗشي، ا٘شروبة ثط٘وسٌبٖ 
 (Locke, 2004:7). ثطٖٟسٜ ٌطفز

ٝ   ٞب  ثٝ ِحبِ لب٘ٛ٘ي ٔؿشمُ اَالق ٔي ا  اظ ثٍٙبٜ ظايجبسؿٛ ثٝ ٔؼ22ٖٕٝٛ َوٛض وبٔوُ يوب     قٛز ووٝ ثو
ٝ  . ثركي زض ٔبِىيز يه قطوز ّٞسيًٙ يب قطوز ٔبزض ٞؿشٙس َوٛض   ذب٘ٛازٜ يب ٔؤؾؿبٖ ٌوبٜ ثو

 .ٞوب  ٌوطٜٚ زاض٘وس    ض  ٔبِه ّٞسيًٙ يب قوطوز ٔوبزض ثوٛزٜ ٚ وٙشوطَ ٔوؤطط  ثوط ثٍٙوبٜ       ا٘حهب
(Miyajima & Kawamoto, 2010:98) 
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 .دي ٔٛضٌبٖ زض فٛالز، ضاوفّط زض ٘فز ٚ زٚدٛ٘ز زض ٔٛاز قيٕيبيي ػئب٘ٙس 23
ز وٝ اظ ؾٛ  آٔطيىب 24 ز٘وس ووٝ ثو   يىي اظ زاليُ ثطچيسٜ قسٖ ظايجبسؿٛٞب ايٗ ٛث ٖٙوٛاٖ  ٝ آٟ٘ب ٔشٟٓ ٛث

وكوي اظ   ، زض ثٟوطٜ 1930ٚ  1920ٌطايب٘ٝ زض زٚ زٞوٝ   َّجي ّٔي ٌط  ٚ سٛؾٗٝ حبٔي انّي ٘ٓبٔي
ز، ٔكبضوز ٔؿشميٕي زاقشٝ اؾز  (77، ل 1377 اؾٕيض،)  .ٔٙبَمي وٝ غادٗ فشت وطزٜ ٛث

ٞبيكوبٖ ثوب    قوٛز ووٝ فٗبِيوز    ٞب ثب ٔسيطيز ٔؿشمُ اَالق ٔوي  ٞبيي اظ ثٍٙبٜ ٚاغٜ ويطسؿٛ ثٝ ذٛق25ٝ
بظٚوبضٞب  حىٕطا٘ي قطوشي ٘ٓيط قٛضاٞب  ضيبؾشي، ٔبِىيز ٔشمبثُ ٚ ٔجبزالر دطؾّٙي زضٞوٓ  ؾ

 (27، ل 1374ؾبؾبوي،) .اؾز سٙيسٜ قسٜ
 .زض غادٗ اؾز Zaibatsoزليمبً سطػٕٝ ٖجبضر  Chaebolا   انُالح وطٜ. 26

ٗ   ٔظالً نٙبيٕ ؾوٍٙيٗ ٞيٛ٘وسايي، وكوشي    .27 ٍيٗ ؾوبظ  ؾوٍٙيٗ ٚ نوٙبيٕ ؾوٙ     ؾوبظ  زٚٚ ٚ ٔبقوي
ٌطز٘وس ٚ   ؾوبظ  ؾوٝ قوطوز اَٚ ٔحؿوٛة ٔوي      قطوز ػٟب٘ي وكوشي  10ؾبٔؿًٛ٘ زض ٔيبٖ 

سوطيٗ ؾوبظ٘سٜ    نٙبيٕ اِىشطٚ٘يه ؾبٔؿًٛ٘، ثعضي. قطوز ٔيشؿٛثيكي زض ٔمبْ چٟبضْ لطاض زاضز
 .ٞب  حبفٓٝ زض ػٟبٖ اؾز چيخ

ٝ  ثطا ثب٘ه ؾبذز ٚ ؾبظ چيٗ  ٚأسٞيٕٞچٙيٗ حؼٓ ٖٓيٕي اظ  .28 ضاييٟوب   ٌوصاض  زض زا   ؾوطٔبي
    ٝ ٌوصاض  زض ثروف     طبثز ٚ ثب٘ه وكبٚضظ  چيٗ ثطا  ذطيوس ٔحهوٛالر وكوبٚضظ  ٚ ؾوطٔبي

 .قس نطفضٚؾشبيي 
ٖ        يىي اظ ٟٕٔشطيٗ ٔكرهبر ٌوطٜٚ 29 زض  ٞوب  سؼوبض  ثوعضي زض چويٗ ووٝ آٟ٘وب ضا اظ ٕٞشبيب٘كوب

چٙوس  ٞب  سؼبض ، ٟ٘بزٞوب    وٙس، ايٗ اؾز وٝ اوظط ٌطٜٚ وكٛضٞب  وطٜ ػٙٛثي ٚ غادٗ ٔشٕبيع ٔي
ٗ   )ٞب  ذبل   ٔشّٗك ثٝ زِٚز ٞؿشٙس ٚ سحز ٔبِىيز ذب٘ٛازٜ نٙٗشي ( ٔب٘ٙس ووطٜ ػٙوٛثي ٚ غادو
 .٘يؿشٙس

ٌطٜٚ سؼبض  ثعضي ضا ثوٝ ٖٙوٛاٖ ٌوطٜٚ ّٔوي آظٔبيكوي زض ؾوبَ        57قٛضا  زِٚشي اِٚيٗ زؾشٝ  .30
ز وٝ زض ؾبَ  1991  .ٌطٜٚ افعايف زاز 120آٖ ضا ثٝ  1997ا٘شربة وطزٜ ٛث

 -1: ايٗ ٔؿبِٝ ٚػٛز زاضز وٝ چطا زِٚز ٌطٟٚٞوب  ّٔوي آظٔبيكوي ا٘شروبة ووطز     زٚ زِيُ ثطا   .31
 ثٟجوٛز ّٖٕىوطز   -2ثطا  ايٙىٝ ٌطٟٚٞوب زض ثركوٟب  ذبنوي، ثوبظيٍطاٖ ثويٗ إِّّوي قوٛ٘س ٚ        

ٍ  وٝ سؼبض  ٌطٟٚٞب  ثب آٟ٘ب سطويت َطيك يٗيفي زاقشٙس، اظ ّٖٕىطز وٝ زِٚشي ثٍٙبٟٞب   سٛؾو
 .ٔيكس٘س ضٞجط  ذٛة ّٖٕىطز ثب زِٚشي ثٍٙبٟٞب 

 
 وامٍ كتاب
ثي زض سِٛس ٚ ضقس ٘مف زِٚز وطٜ ػٙٛ. 6اٍِٛ  ضاٞجطز  حٕبيز اظ سِٛيس " ( 1396) ٔطيٓ احٕسيبٖ،

 .ٞب  ٔؼّؽ قٛضا  اؾالٔئطوع دػٚٞفٌعاضـ  ،"ثط٘سٞب  ٔٛفك ػٟب٘ي

ٞوبيي اظ سؼطثوٝ    زضؼ. 9اٍِٛ  ضاٞجوطز  حٕبيوز اظ سِٛيوس    "( 1397)ٔميؿٝ، ٔحؿٗ . ٔطيٓ احٕسيبٖ،
 .ٞب  ٔؼّؽ قٛضا  اؾالٔئطوع دػٚٞف ٌعاضـ  ،"غادٗ
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حٕوس حؿويٗ ٚلوبض، ا٘شكوبضار     ، سطػٕوٝ ٔ 1945-1995سبضيد الشهبز  غادوٗ   (1377) اؾٕيز، ز٘يؽ
 .اَالٖبر

ار زا٘كٍبٜ ضا٘شكب. فيطيب اقطػٕٝ ؾيساحؿبٖ ذب٘سٚظ  ٚ ّٖيطس.  ضؾطٔبيٝ زا (1397) ايٍٟٙبْ، ػفط 
 .زؾز چبح ض، ز(ٔ)أبْ نبزق 

يٕب  ػٕٟوٛض   سطػٕٝ ٔحٕس سمي ثب٘ىي، سٟطاٖ، نسا ٚ ؾو  ،ٔٗؼعٜ آؾيب  قطلي( 1379) ثب٘ه ػٟب٘ي
 .(ؾطٚـ)اؾالٔي ايطاٖ 

ٛ    طثضاسػ  سٛؾوٗٝ نوٙٗشي ز  طظيبثي ػبيٍبٜ اؾوش ضا"( 1395)، حؿيٗ ضػجذٛض . "ض٘بٔوٝ ٞوب  سٛؾوٗٝ وكو
 .ؾالٔيٞب  ٔؼّؽ قٛضا  أطوع دػٚٞفـ ضٌعا

 .ظازٜ، ا٘شكبضار اَالٖبر ٔحٕس ٘مي، سطػٕٝ ؾبذشبض ٔسيطيز نٙٗشي غادٗ (1374) ؾبؾبوي، ٘بئٛسٛ
إِّّوي،  ٗ ، زفشوط ُٔبِٗوبر ؾيبؾوي ٚ ثوي    ٞب  سٛؾٗٝ ٚ ثحطاٖ وطٜ ػٙٛثي ؾبظٜ (1379) ٔحؿٗ  َاليي،

 .ٚظاضر أٛض ذبضػٝ، سٟطاٖ
ثوب ضٚيىوطز سورٔيٗ    )سؼطثٝ زِٚز چويٗ   .4اٍِٛ  ضاٞجطز  حٕبيز اظ سِٛيس  "( 1397)ٔميؿٝ، ٔحؿٗ 
 .ٞب  ٔؼّؽ قٛضا  اؾالٔئطوع دػٚٞفٌعاضـ ، "(ٞب  ثعضي ٌصاض  ٚ ايؼبز ثٍٙبٜ ٔبِي، ؾطٔبيٝ

 ٔحؿٗ ، سطػٕٝؾيبؾز، الشهبز ٚ ٔؿبئُ سٛؾٗٝ زض ؾبيٝ ذكٛ٘ز. (1395) ٘ٛضص، زاٌالؼ ٚ ٕٞىبضاٖ
 .ضٚظ٘ٝ، ا٘شكبضار دٛض ٔيطزأبز  ٚ ٔحٕسحؿيٗ ٘ٗيٕي

ٝ ( 1389)ي ثبَٔٛ، ضاثطر ا  ِيشبٖ، وبضَ ػي قوطاْ  ٚيّيبْ ػ ٝ   ؾوطٔبي زاض  ثوس ٚ   زاض  ذوٛة، ؾوطٔبي
، ٔؼشجي ذبِهي، ٘كط ٚظاضر أٛض ذبضػٝ، ٔؤؾؿوٝ  (ٔشطػٓ)، ّٖي حجيجي الشهبز ضقس ٚ وبضآفطيٙي
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