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 اعتبار در اقتصاد یتنقش خلق پول و هدا

 یبر تجربه موفق ژاپن و کره جنوب یمرور با

 

 خالصه مدیریتی

ویژه تولید تهیه گردیده و نشان داده شده بررسی اثر پول بر بخش حقیقی اقتصاد بهگزارش حاضر با هدف 

سمت تولید در کشور ما از بهمسئله خلق و هدایت اعتبار است که پول در اقتصاد ایران خنثی نیست و  

تبع آن توسعه اقتصادی برخوردار است؛ با این حال، عدم ویژه در راستای توسعه صنعتی و بهاهمیت خاصی به

سمت توجه کافی سیاستگذارن به ناخنثایی پول در ایران و نیز تمایل پایین شبکه بانکی به هدایت اعتبار به

 ر سر راه کارآفرینان و فعاالن اقتصادی قرار داده است. ای را بهای مولد، مشکالت عدیدهبخش

ای از اقتصاددانان و بخش عمدهکه که در حالیشده است  آغازاشاره به این موضوع گزارش در مقدمه با 

های معتقدند پولِ بیشتر، هیچ اثری بر فعالیتدانند و ، پول را خنثی میمتعارف های اقتصادینظریه

ایران بر این باورند که پول در ها؛ فعاالن اقتصادی اقتصاد( ندارد مگر باالبردن قیمت اقتصادی )بخش حقیقی

تواند بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد اثر بگذارد. آنها همچنین بیان تنها خنثی نیست بلکه کامال مینه

ذاران بتوانند دارند که در اثر کمبود پول است که اقتصاد کشور دچار رکود شده است و اگر سیاستگمی

های مولد هدایت سمت فعالیتنحوی این کمبود پول را جبران کنند و اعتبارات بانکی را بهسیاستگذاران به

بخش واقعی آید بلکه میشود بلکه چرخ تولید به حرکت درتنها کاالهای جدید تولید مینمایند، آنگاه نه

 آید. درمیبه حرکت نیز اقتصاد 

 رائه تحلیلی در خصوص اهمیت پرداختن به موضوع خنثایی پول، به پایان رسیده است. در ادامه مقدمه با ا
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 خنثایی پولگزارش به ارائه تعریفی از مفهوم خنثایی پول اختصاص یافته است. بر این اساس  بخش اول

یا و ها، دستمزدها قیمتر ذخیره پول تنها متغیرهای اسمی همچون ای است که بر مبنای آن تغییر دایده

داخلی واقعی و تولید ناخالص  از قبیلو اثری بر متغیرهای واقعی دهد را تحت تاثیر قرار می های ارزنرخ

 مصرف واقعی، ندارد.

مدت و چه در نظریات مکاتب مختلف در زمینه خنثی بودن یا نبودن پول چه در کوتاه در بخش دوم

 بلندمدت بررسی و نتایجی به شرح ذیل حاصل شده است:

ها بر اساس ایده دوگانگی خود یعنی جدایی بخش پولی از بخش حقیقی، پول را چه در السیکک -

 دانند. مدت و چه دربلندمدت خنثی میکوتاه

پول کنند که ، چنین بیان میگیرندصورت تطبیقی شکل میانتظارات بهکه  عقیدهپولیون با این  -

 یدر بلندمدت خنث یول است اثرگذار یقیحق یرهایمتغ یرو سا یدبر سطح تولمدت اگرچه در کوتاه

 .باشدمی

را باال  هایمتسطح قصرفا شده در عرضه پول،  بینییشپ یشافزاهای جدید بر این باورند که کالسیک -

 یلدلبهنشده  بینییشپ یپول هاییریغافلگاما ندارد.  یقیو اشتغال حق یدبر تول یاثر یچو ه بردمی

 درسازد با این حال می متاثر مدترا در کوتاه یقیحق یرهایمتغ ی،اقتصادکارگزاران  یانتظار یخطاها

خود  یعیبه سطوح طب ی مزبور مجددایرها، متغاین افرادکامل شدن اطالعات ناقص  دلیلبه بلندمدت

 .است یحالت خنث یندر ا یپول یاستس ینبنابرا ،گردندیباز م

 ینیمع یطکند، در شرا ییراست که اگر تغ یاساس یرمتغ یک یپول در اقتصاد ملها معتقدند کینزین -

و اشتغال  یدبر سطح تول ایقابل مالحظه یراتتاث گذارییهنرخ بهره و اثر آن بر سرما یقاز طر تواندیم

نسبت  گذارییهدر آن سرماینگی )که چون دام نقد یاگرچه موانع یست.ن یپول خنث، بنابراین بگذارد

 .   قرار دارد نآ یبر سر راه اثرگذار دهد(، ینشان نم ینرخ بهره واکنش ییراتبه تغ

 یاست ول عقالیی صورتانتظارات به گیریاگرچه شکلدارند که های جدید چنین اظهار میکینزین -

اقتصاد اثرگذار  یقیبر بخش حق یپول هاییاستس یمت،دستمزد و ق هاییوجود چسبندگ دلیلبه

 . خواهد بود

 یو نقش مهم یستن خنثی بلندمدت در چه و مدتپول چه در کوتاهعتقدند ها مدر نهایت پساکینزین -

است که پول  یدتول یپول یهنحله، نظر ینا یمکتب فکر یدترینجد. کندیم یفاا یدتول ویژهدر اقتصاد به

د داند چراکه تنها در صورتی تولیرا مقدم بر تولید مییرد و آنگیدر نظر م یدتول یبرا یمثابه نهادرا به
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گیرد که کارآفرین اقتصادی، قبل از هر اقدامی قادر باشد با استفاده از دریافت اعتبار از شبکه می شکل

 های موردنیاز خود )از قبیل نیروی کار و مواد اولیه( و نیز تکنولوژی را مهیا سازد. بانکی، نهاده

است هدایت پول توسط دولت، تجربه موفق کشورهای ژاپن و کره جنوبی در زمینه اجرای سی در بخش سوم

عنوان دو تا از کشورهای جنوبی بهمورد واکاوی قرار گرفته است و نشان داده شده که چگونه ژاپن و کره

شرق آسیا توانستند با استفاده از مکانیسم دخالت دولت در هدایت پول به سمت صنایع استراتژیک و 

شد اقتصادی آنچنان که در ادبیات اقتصادی از آن تحت های نامولد و لوکس به ردهی به بخشممانعت از وام

 شود، تحقق بخشند.  عنوان معجزه شرق آسیا یاد می

در بخش چهارم گزارش، به بررسی وضعیت خلق پول و هدایت اعتبار در ایران پرداخته شده است. بر اساس 

های اخیر، اقتصاد که در سالرغم  آنشواهد ارائه شده در این بخش، این نتیجه حاصل گردیده است که علی

عنوان یکی از به "هادشواری تامین مالی از بانک"های باالی نقدینگی بوده اما همچنان از کشور شاهد رشد

وکار کشور و نیز یکی از مشکالت اساسی فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان های محیط کسببدترین مولفه

توان عظیم نقدینگی به سمت نیازهای تولیدی میهدایت این حجم شود. از مهمترین علل عدم ایرانی یاد می

در های تولیدی فعالیتبه تمایل کم شبکه بانکی به تامین مالی بخش تولید در ایران به دلیل ریسک باالی 

، اشاره نمود. الزم به ذکر است که در کشورهای نامولد از قبیل بازرگانی و خدمات مقابل بازدهی زیاد فعالیت

بخش چهارم گزارش، به این نکته نیز اشاره شده است که تمایل پایین نظام بانکی کشور به هدایت اعتبار  در

به سمت تولید موضوع جدیدی نیست و از سابقه تاریخی برخوردار است. شاهد این ادعا نیز نتیجه پژوهشی 

پول و اعتبارات که ر اینتوسط دانشکده بازرگانی هاروارد چاپ شده است، مبنی ب 1343است که در سال 

ها از تأمین بانکشوند و هدایت میبازی مدت و سفتههای تجاری کوتاهدغدغهسمت بانکی در ایران معموال به

مین امدت و سودآور خود را به تعملیات کوتاه کهطوریهستند به گردش صنعتی گریزاندرسرمایه

رغم رویه ضدتولیدی که در زمینه هدایت اعتبارات بانکی یالبته عل .دهندمیگردش صنایع ترجیح درسرمایه

در کشور ما همواره وجود داشته است، یک دوره طالیی نیز در زمینه حمایت از تولید در کشور وجود دارد 

سال بیشتر دوام  6گردد. در این دوره که که به دهه چهل شمسی و دوره وزارت علینقی عالیخانی بازمی

گیری راهبردهای کلیدی در کنار هدایت پول و اعتبار به سمت صنایع نوپای داخلی، شکل نداشت، استفاده از

 در ایران را رقم زدند.  درصدی 16بخش صنعت و تحقق رشد اقتصادی 

در بخش پایانی گزارش، چنین نتیجه گرفته شده است که با توجه به اینکه پول خنثی نیست و نقش مهمی 

های غیرموّلد از طریق افزایش هزینه فعالیتضمن د، بنابراین ضرورت دارد در تولید و توسعه صنعتی دار

در در کشور، ای اعتباری و سیاست صنعتی هرقراری یک پیوند اساسی بین سیاستب، های مالیاتیسیاست
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های مولد هدایت شوند. ستور کار متولیان امر قرار گیرد تا از این طریق اعتبارات بانکی به سمت فعالیتد

 اصالح، های مولدمنافع بخشدر راستای ها منظور بازنگری در رفتارهای رانتی بانکمچنین الزم است بهه

 گردد.  های ضدتولیدی در کشور اصالحاریگذساختار نهادی معیوب و قاعده
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 مقدمه

دمدت و بلن کی از موضوعات بسیار مهم برای سیاستگذاران اقتصادی در سطح کالن، نحوة رفتار متغیرها دری

  (.1395)خداویسی،  باشدمدت در نتیجه تغییر پارامترهای سیاستی میکوتاه

گذاری آن بر تأثیرگذاری یا عدم تأثیرکه همواره  سیاستگذاریدر عرصه  پارامترها ترینپربحثی ازجمله

، پول و دهونظران این حوزه بمکاتب اقتصادی و صاحبدر بین مورد مناقشه و بحث  اقتصاد، متغیرهای واقعی

پولی و بخش حقیقی از دیرباز مورد توجه  (. به بیان دیگر تعامل میان بخش1387بخش پولی است)شاکری، 

اقتصاددانان بوده و ماحصل آن راه پیدا کردن عباراتی از قبیل خنثایی پول یا ناخنثایی پول در ادبیات 

  (.1395باشد )همان، اقتصادی می

اند. های متفاوتی دادهپاسخمورداشاره،  چگونگی تعامللف اقتصادی به مکاتب مخت الزم به ذکر است که

برخی دیگر آن را  .برخی پول را کامال خنثی دانسته و نقشی برای آن در بخش حقیقی اقتصاد قائل نیستند

مدت بر رشد تولید و دانند. گروهی نیز معتقدند پول عالوه بر اینکه در کوتاهصرفا در بلندمدت خنثی می

   (.1397گذارد، در بلندمدت نیز خنثی نیست )نصیری اقدم، ایر متغیرهای حقیقی تاثیر میس

های اقتصادی ای از اقتصاددانان و نظریهآن است که در حالی که بخش عمده نکته حائز اهمیت در این زمینه

صادی )بخش حقیقی های اقتدانند و معتقدند پولِ بیشتر، هیچ اثری بر فعالیتمتعارف، پول را خنثی می

ها، فعاالن اقتصادی در کشورمان نظری متفاوت دارند و بر این باورند که اقتصاد( ندارد مگر باالبردن قیمت

های توانند از ظرفیتموقع به پول ارزان دسترسی داشته باشند، میکه اگر بهطوریپول مساله اصلی است؛ به

های خود را باز پرداخت نمایند. از نظر آنها عامل کنند و بدهی خالی تولید بهره بگیرند، کاالهای جدید تولید

اصلی رکود در اقتصاد کشور، کمبود پول است و اگر سیاستگذار به نحوی این کمبود پول را جبران کند، 

  (.1397افتد )همان، بخش واقعی اقتصاد به حرکت می

نحوه مدیریت سیستم پولی کشور و نیز اجرای  بر و کارکرد پول، از ماهیت از آنجا که چگونگی ادراک دولت

(، لذا ضروری است قبل از اجرای هرگونه سیاست پولی، 1398)قباشی،  گذاردمیهای پولی تاثیر سیاست

مسئله چگونگی اثرگذاری پول بر بخش حقیقی اقتصاد یا همان خنثی بودن یا نبودن پول مورد بررسی قرار 

های پولی جلوگیری شود و هم ثمر اعمال سیاستهای بیز صرف هزینهگیرد تا در صورت خنثی بودن، هم ا

در ( و 1388های بعدی به اقتصاد تحمیل نگردد )شاهمرادی، های بیشتر از قبیل ایجاد تورم در دورههزینه

های پولی در راستای تقویت و رشد بکارگیری سیاست ،ریزی، با آگاهی و برنامهصورت خنثی نبودن

 در دستور کار قرار داده شود.ویژه تولید و اشتغال واقعی اقتصاد به متغیرهای بخش
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پردازد و ضمن از همین رو، گزارش حاضر به مسئله خنثایی پول و اثرگذاری آن بر بخش حقیقی اقتصاد می

بررسی آراء مکاتب مختلف اقتصادی، با مروری بر تجربه کره جنوبی و ژاپن و نیز بررسی تجربه ایران در 

های طی خاص، تالش خواهد کرد تصویری از چرایی اهمیت خلق پول و هدایت آن به سمت فعالیتشرای

 مولد ارائه دهد.

دوم نظریات مکاتب مختلف در  در بخششود. در بخش اول آغاز میمفهوم خنثایی پول  این گزارش با ارائه

دت بررسی خواهد شد. در این مدت و بلندمهای پولی در کوتاهزمینه خنثی بودن و نبودن پول و سیاست

  بخش نقش پول در اقتصاد با توسل بر نظریه پولی تولید و مسئله هدایت اعتبار ذیل نظریه پولی

گیرد. در بخش سوم تجربه کره جنوبی و ژاپن در بخش چهارم ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار میپساکینزین

گیری و راهکارهای پیشنهادی در بخش ئه نتیجهشود. در نهایت گزارش با اراوضعیت کشورمان بررسی می

 رسد.پنجم به پایان می

 1پول یخنثایمفهوم  -1

 صورت زیر تعریف نمود: توان بههای تعادل عمومی پول، خنثی بودن پول را میدر چارچوب مدل

ل جدید در پول زمانی خنثی است که با تغییر در عرضه اسمی پول و بنابراین بهم خوردن تعادل اولیه، تعاد

های ارز( را در اقتصاد متأثر ها، دستمزدها و نرخمتغیرهای اسمی )نظیر قیمتشرایطی حاصل گردد که تنها 

           داخلی واقعی و مصرف واقعی( نداشته باشد؛د و اثری بر متغیرهای واقعی )نظیر تولید ناخالص ساز

که مدل، رضه پول را دارا باشند. زمانیکه تمامی متغیرهای واقعی همان مقادیر قبل از تغییر در عطوریبه

(.  بر اساس این تعریف 1397؛ نصیری اقدم، 1384این شرایط را برآورده نسازد، پول خنثی نیست )مصلحی، 

تاثیری بر  ومکانیزم اقتصادی است توان چنین نتیجه گرفت که پول در اقتصاد صرفا یک پوشش برای می

 (. 1384)مصلحی، کند می ترروانها آن را نگذارد و تکیفیت عملیات اقتصاد نمی

اقتصاد واقعی )یعنی  ،تواند با خلق پولبانک مرکزی نمی»دارد که  اینداللت بر  بنابراین خنثایی پول در واقع

گذاری واقعی( را متأثر کند و هر های شغلی، اندازه واقعی تولید ناخالص داخلی و مقدار سرمایهتعداد فرصت

)نصیری اقدم، « شودها و دستمزدها بی اثر )خنثی( میپول با افزایشی متناسب در قیمت افزایشی در عرضه

1397).  
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 اقتصادی پول در مکاتب خنثایی -2

گیری شکل مفروضات و نیز بستر ،با توجه به زیربنای هر یک از مکاتب اقتصادها حاکی از آن است که بررسی

مختلف متفاوت و  اند که از جهاتصوص خنثایی پول مطرح کردههای مختلفی را در خ، دیدگاهخود مطالعات

  .(1391)کمیجانی،  باشندمی متضاد حتی

در حالی گردد طور که مالحظه میاست. همان ( گردآوری شده1ای از این نظریات در جدول شماره )خالصه

ایی مطلق پول(؛ برخی دیگر از )خنث اندرد کردهطور مطلق که برخی از این مکاتب اثر پول بر تولید را به

خنثی  ،طور کلگروه دیگری نیز بهاند، مدت ناخنثا و در بلندمدت خنثی معرفی کردهکاتب، پول را در کوتاهم

  .(1397)نصیری اقدم،  دانندمدت و چه در بلندمدت اثرگذار میبودن پول را رد و آن را چه در کوتاه

دانند. به این قابل کنترل می و با عرضه 1زاپول، این متغیر را برون شایان ذکر است که قائلین به خنثی بودن

 اختیار در که ابزارهایی از طریق تواندمی راحتیبه و دارد را پول حجم کنترل توانایی مرکزی معنی که بانک

دن پول را این در حالی است که در نگاه آن دسته از اقتصاددانان که خنثی بو .کند کنترل را پول بازار دارد

( و  سیاستگذاران پولی قادر به 1397؛ نصیری اقدم، 1394ها، )مرکز پژوهش 1اند، پول درونزا استرد کرده

شود باشند چراکه عرضه پول با تقاضای اعتبار و درون بازار مالی تعیین مینمی ینگیحجم پول و نقدتعیین 

 (.1397)قباشی، 
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 رویکردهای مکاتب مختلف اقتصادی نسبت به تاثیر پول و نقش آن بر تولید و رشد اقتصادی-1جدول 

 شرح دیدگاه مکتب پول

 برونزا

 هاکالسیک
  کامال

 خنثی

 وجود به توجه با. کاالهاست ارزش سنجش معیار و مبادله وسیله پول

 هایسیاست است، اسمی و حقیقی هایبخش جدایی معنای به که دوگانگی،

 .باشندمی خنثی کامل طور به پولی

 پولیون
  خنثی

 بلندمدت در

گیری انتظارات به صورت تطبیقی، طرفداران این مکتب، با اعتقاد به شکل

ای بر مدت، اثرات انبساطی قابل مالحظهمعتقدند تغییرات عرضه پول در کوتاه

دانند میمتغیرهای واقعی اقتصاد خواهد داشت، اما در بلندمدت پول را خنثی 

 و بوده تطبیقی صورت به انتظارات گیریشکل (.1397)ایزدخواستی، 

 حقیقی متغیرهای سایر و تولید سطح بر مدت کوتاه در پولی هایسیاست

 .(1391بود )کمیجانی،  خواهد خنثی پول بلندمدت در ولی اثرگذارند

های کالسیک

 جدید

بینی شده: پیش

 ابرخنثی

بینی نشده: پیش

   ر ناخنثا د

مدت، خنثی کوتاه

 در بلندمدت

بینی شده در عرضه پول، سطح قیمت را باال خواهد برد و هیچ افزایش پیش

بینی های پولی پیشاثری بر تولید و اشتغال حقیقی ندارد. فقط غافلگیری

توانند به دلیل خطاهای انتظاری کارگزاران اقتصادی، متغیرهای نشده می

سازند. اما در بلندمدت به دلیل کامل شدن مدت متاثر حقیقی را در کوتاه

گردند. بنابراین اطالعات ناقص آنها، این متغیرها به سطوح طبیعی خود باز می

 (.1394؛گرجی، 1392سیاست پولی در این حالت خنثی است )اسنودن، 

 هاکینزین

 صورتبه موثر

غیرمستقیم، 

شرایط  در خنثی

 نقدینگی دام

یر اساسی است که اگر تغییر کند، در شرایط پول در اقتصاد ملی یک متغ

گذاری تاثیرات قابل تواند از طریق نرخ بهره و اثر آن بر سرمایهمعینی می

 خنثی پول (. لذا1397ای بر سطح تولید و اشتغال بگذارد )تفضلی، مالحظه

دارد  قرار آن اثرگذاری راه سر بر نقدینگی دام چون موانعی اگرچه نیست،

گذاری نسبت در آن سرمایهشرایطی است که دام نقدینگی  .(1397)کمیجانی، 

 (. 1394)گرجی،  دهدبه تغییرات نرخ بهره واکنشی نشان نمی

 درونزا

 هایکینزین

  جدید
 ناخنثی

 وجود دلیلبه است، ولی عقالیی صورتبه انتظارات گیریشکل اگرچه

 اقتصاد قیحقی بخش بر پولی هاییاستس قیمت، و دستمزد هایچسبندگی

 .(1391بود )کمیجانی،  خواهد اثرگذار

 هاپساکینزین

 
 ناخنثی

مدت و چه در بلندمدت خنثی نیست و نقش مهمی در پول چه در کوتاه

(. این 1397؛ نصیری اقدم، 1392کند )اسنودن، ویژه تولید ایفاء میاقتصاد به

و ده است شها مطرح ینزیهمچون پساک یمکاتب ینگرش مثبت به پول، از سو

که پول را به مثابه  است یدتول یپول یهله، نظرحن ینا یمکتب فکر یدترینجد

 (.1397ی،)قباش گیردنهادی برای تولید در نظر می

 

 اشاره خواهد شد: در بین مکاتب مختلف اقتصادی در خصوص پول نظریات مهمترین در ادامه به برخی از

 هانظریه پولی کالسیک -2-1

ایده کالسیکی که اقتصاد همیشه در تعادل همراه با اشتغال کامل است و هیچ منبع پول در چارچوب 

آورد )قانون سی(، هویت اصیلی وجود میبیکاری در آن وجود ندارد و هر چه عرضه شود تقاضای خود را به
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ها سیک(. در واقع کال1397ای برای مبادله است )نصیری اقدم، ندارد و صرفا ابزاری برای شمارش و وسیله

خودی خود ارزش الذکر را بر عهده دارد، کاال نیست و بهکه تنها دو وظیفه فوقمعتقدند پول تا زمانی

 (.1378شود و صرفا ابزاری برای بیان ارزش کاالها و مبادله آنها است )شاکری، مستقلی ندارد، کنز نمی

که به معنای جدایی متغیرهای  "ودن اقتصادپذیر بتفکیک"این گروه از اقتصاددانان همچنین، بر اساس ایده  

توان رفتار متغیرهای حقیقی را بدون توجه به باشد، معتقدند از آنجا که میاسمی و حقیقی از هم می

عنوان یک متغیر اسمی اثری بر مقادیر متغیرهای اسمی بررسی کرد، بنابراین تغییرات در مقدار پول به

مدت و ها چه در کوتاهلید ندارد. به بیان دیگر پول در مکتب کالسیکتعادلی متغیرهای حقیقی از جمله تو

 (.1397؛ نصیری اقدم، 1392چه در بلندمدت مطلقا خنثی است )اسنودن، 

 1(M.V=PY)الزم به اشاره است که تنها نظریه مربوط به پول در رویکرد کالسیکی، نظریه مقداری پول 

به خاطر »ها معتقدند: ی است. به این ترتیب که کالسیککنند پول خنثاست که بر اساس آن ثابت می

(، در سطح متناظر با Yپذیری کامل قیمت و وجود اشتغال کامل، مقدار تولید ناخالص ملی حقیقی )انعطاف

طور معمول و در حالت طبیعی ثابت است. بنابراین هم به (V)اشتغال کامل ثابت است، سرعت گردش پول 

انعکاس  (P)  هاطور کامل در تغییر سطح عمومی قیمتصورت گیرد به (M)پول  هر تغییری که در عرضه

 (. 1387)شاکری، « یابدمی

را ناشی از افزایش حجم پول دانسته و  رابطه مقداری پول، تورمها در چارچوب به طور خالصه، کالسیک

توان (، از همین رو می1394های مجلس، )مرکز پژوهش« کنندرابطه سببیت را از پول به تورم ترسیم می»

 (.1387ها است )شاکری، ها نظریه پولی و تقاضای پول، نظریه تعیین سطح قیمتگفت از دید کالسیک

  هاکینزیننظریه پولی -2-2

که منجر به پدید آمدن  1930کینز با توجه به مواجهه اقتصاد با رکود شدید در جریان بحران بزرگ سال 

ذب انبوه کاالهای تولید شده از سوی کارگران و آحاد جامعه شده بود، نظریه های بیکار و عدم جظرفیت

آورد، رد کرد و اعالم داشت مشکل اقتصاد، نبود وجود میها مبنی بر اینکه عرضه تقاضای خود را بهکالسیک

وی همچنین اظهار داشته است  2شود.گذاری میتقاضای موثر است که منجر به افزایش ریسک سرمایه

بینی قرار دارد و اگر در معرض یک اختالل های غیرقابل پیشثبات است و در معرض شوکذاتا بیقتصاد ا

                                           
)شاکری،  تولید ناخالص ملی حقیقی است Yها و سطح عمومی قیمت Pسرعت درآمدی گردش پول،  Vحجم پول اسمی در جریان،  Mکه در آن  1

 (.1387مهر 
 .  (1392یابد )اسنودن، ش میگذاری را افزایگذاری، ریسک سرمایهدلیل عدم امکان فروش محصوالت ناشی از سرمایهبه 2
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قرار گیرد، در صورت عدم اتخاذ تدابیر الزم، مدت زمان نسبتا طوالنی برای بازگشت به اشتغال کامل نیاز 

 اد به سرعت خودش به تعادل ها بر این باورند که اقتصها، کینزیناست، در واقع بر خالف ایده کالسیک

ثباتی در اقتصاد است که کینز اعالم (. با توجه به وجود همین نااطمینانی و بی1392رسد )اسنودن، نمی

ذخیره ارزش "که واحد شمارش و وسیله مبادله است وظیفه مهم دیگری مبنی بر نماید پول عالوه بر اینمی

دلیل ناامنی، بخشی از پولشان که مازاد بر تقاضای مبادالتی آنها  را نیز بر عهده دارد. چراکه مردم به "بودن

(. از نظر کینز همین 1392دارند تا از آن در آینده و در شرایط بهتری استفاده کنند )اسنودن، است، نگه می

این که نرخ بهره نیز در طوریکند، بهبخشد و آن را دارای بازار مینقش سوم پول، به آن ماهیت کاالیی می

 (.1387)شاکری، شود بازار تعیین می

ها که پول را در زمینه اثرگذاری پول بر بخش حقیقی اقتصاد نیز، کینز و طرفداران او بر خالف کالسیک

کنند، بلکه دانستند، معتقدند پول صرفا حجابی نیست که متغیرهای واقعی در پشت آن فعالیت میخنثی می

شرایط معینی بر متغیرهای واقعی از جمله حجم تولید و سطح اشتغال تاثیر تواند در تغییر در حجم پول می

وخم بگذارد. اگرچه این تاثیر بر اساس نظر کینز تاثیری نامطمئن است و تنها از کانال غیرمستقیم و پرپیچ

رتیب یابد، اما در هر حال یک جریان واقعی است. روند تاثیر به این تگذاری تحقق مینرخ بهره و سرمایه

طور معکوس تغییر گذاری را بهگذارد، تغییر نرخ بهره، میزان سرمایهاست که تغییرات پول بر نرخ بهره اثر می

دهد و این به نوبه خود و در همان جهت بر تقاضای موثر یا تقاضای کل و از آن طریق بر حجم تولید و می

گذاری ره از افزایش حجم پول و هم واکنش سرمایهگذارد. از آنجا که هم تاثیرپذیری نرخ بهاشتغال تاثیر می

به نرخ بهره نامطمئن است، به عقیده کینز سیاست پولی حربه قابل اطمینانی برای مبارزه با رکود اقتصادی و 

ها از سیاست طور کلی جهت تاثیرگذاری بر تقاضای موثر نیست. به همین دلیل بود که کینزینبیکاری و به

(، زیرا به عقیده آنها 1397اعتماد بودند )تفضلی، های پولی بیمودند و به کارایی سیاستنمالی طرفداری می

سیاست مالی اثر مستقیم روی تولید حقیقی دارد، اما سیاست پولی اوال اثر غیرمستقیم روی تولید حقیقی 

 (. 1394باشد )گرجی، دارد. ثانیا در شرایطی که دام نقدینگی برقرار است، خنثی می

 گرایان(پولپولی ) مکتبنظریه پولی -2-3

ها ها و کالسیکعنوان یکی از مکاتب اقتصادی ایجاد شده در اثر تضاد فکری موجود بین کینزینپولگرایان به

بر خالف ». آنها 1(1395مدت و بلندمدت، آثار متفاوتی دارد )خداویسی، معتقدند که نوسانات پولی در کوتاه

                                           
 (.1395 وجود آمد )خداویسی،های مدیریت تقاضای کینز بهدلیل اجرای سیاستتورمی است که به گرایان نتیجه بحران رکودپولپیدایش  1
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دارند که ممکن است اقتصاد همیشه در تولید حقیقی اشتغال کامل قرار نداشته  اقتصاددانان کالسیک، باور

تواند سطح تولید حقیقی را با افزایش تقاضای کل مدت، سیاست پولی انبساطی میباشد، بنابراین در کوتاه

بر با این وجود در بلندمدت، وقتی اقتصاد در سطح اشتغال کامل به فعالیت مشغول است،  .«افزایش دهد

اساس استدالل پولگرایان، نظریه مقداری پول کالسیکی، برآورد خوبی از ارتباط میان عرضه پول، سطح 

های پولی انبساطی تنها دهد، یعنی در بلندمدت، سیاستقیمت و تولید ناخالص داخلی حقیقی را ارائه می

 (.1394)گرجی، « منجر به تورم شده و تاثیری بر تولید ناخالص حقیقی نخواهد داشت

از دیدگاه »های پولی، توجه آنها به مسئله انتظارات است. نکته مهم در تحلیل پولگرایان در خصوص سیاست

انتظارات  و از جملهبنیانگذار مکتب پولی )فریدمن( و سایر اقتصاددانان این مکتب، انتظارات در اقتصاد 

سیاست پولی به مرور زمان و در هر دوره گیرند. به این معنی که اثر یک صورت تطبیقی شکل میقیمتی به

مدت، مردم دچار خطای پولی یا انتظارات نادرست در واقع در کوتاه«. شودبه اندازه بخشی از آن اصالح می

توانند آثار حقیقی در اقتصاد داشته باشند اما در بلندمدت از آنجا های پولی میهستند از همین رو سیاست

باشد ) همان، میهای واقعی برابرند، پول خنثی های انتظاری با قیمتیمتکه انتظارات کامل است و ق

1394.)  

  مهاین پایداری را به پولی انضباتیمعتقدند تنها نوسانات و بیدانند و پولیون که ذاتا اقتصاد را پایدار می

تی اقتصاد در معرض یک کنند نیروهای خوداصالح بازار در اقتصاد آنقدر قوی هستند که وقزند، بیان میمی

گرداند. لذا گیرد، سریعا آن را به وضعیت اشتغال کامل و بیکاری طبیعی بازمیعدم تعادل و اختالل قرار می

های صالحدیدی، سیاست قانون رشد ثابت پول را دنبال جای اعمال سیاستدولت و مقامات پولی باید به

 (. 1387ند )شاکری،کنند و به اصطالح قاعده را بر صالحدید ترجیح ده

 هانظریه پولی نئوکالسیک-2-4

از مکتب پولگرایی منشعب شد، چون ایده اصلی هر دو بر ماهیت  1970مکتب کالسیک جدید در دهه »

« ای متفاوت از مکتب پولگرایی داشتندهای جدید ایدهپولی تورم و تبیین آن مبتنی بود، اما کالسیک

عنوان روش تحلیلی خود انتخاب ددانان، فرضیه انتظارات عقالیی را به(. این دسته از اقتصا1387)شاکری، 

بینی بودن و نبودن های پولی به قابل پیشاند که تاثیر سیاستکردند و بر همین اساس چنین بیان داشته

گونه هیچ باشد، افزایش در عرضه پولبینی شده آنها بستگی دارد. به این ترتیب که اگر سیاست پولی پیش

ثیری روی متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله بیکاری و سطح تولید نخواهد داشت، حتی در کوتاه مدت. تا

دهی چراکه با اعالم عمومی افزایش در عرضه پول، عوامل اقتصادی عقالیی، این اطالعات را در شکل
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        بینیپیش ها را کامالکنند و اثر افزایش عرضه پول روی سطح عمومی قیمتانتظارات خود وارد می

   رو حتی در مانند. از ایننمایند. بنابراین محصول حقیقی و اشتغال در سطح طبیعی خود باقی میمی

مدت نیز سطح اشتغال و محصول حقیقی تغییر نخواهد کرد و اقتصاد روی منحنی عرضه بلندمدت کوتاه

هم در بلندمدت خنثی است که در عمودی خود باقی خواهد ماند. در نتیجه پول هم در کوتاه مدت و 

(. اما اگر مقامات پولی  از طریق افزایش عرضه پول و بدون 1394نامند )گرجی، اصطالح آن را ابر خنثی می

ها و کارگزارن اطالعات ناقص گیر نمایند، در این شرایط که بنگاهاعالم قبلی آن، کارگزارن اقتصادی را غافل

کنند و با های نسبی تصور میمت را به اشتباه به عنوان افزایش در قیمتدارند، افزایش در سطح عمومی قی

ها به اشتباه این را به دهند. به عبارت دیگر کارگران و بنگاهمی افزایش عرضه محصول و کار واکنش نشان

ش عرضه کنند و لذا با افزایعنوان افزایش حقیقی )در مقابل اسمی( تقاضا برای کاالها و خدماتشان تصور می

یابد که ناشی از خطاهای انتظاری دهند. در این حالت تولید افزایش میکار و تولید، واکنش نشان می

یابند که هیچ کارگزارن اقتصادی است. اما این افزایش در تولید موقتی است، و هنگامی که کارگزاران درمی

     ه سطح تعادلی )طبیعی( بلندمدتهای نسبی به وجود نیامده است، تولید و اشتغال بقیمت تغییری در

 (.1392گردد )اسنودن، میباز

 های جدیدنظریه پولی کینزین-2-5

 بلندمدت در بلکه است رگذاریثأت اقتصاد بر مدتکوتاه در تنها نه پول که معتقدند اقتصاددانان از گروهاین »

ها برای فرموله کردن کینزیننئوش اولین تالمؤثر است.  اشتغال و دیتول مانند اقتصادواقعی  یاجزا برنیز 

شد. برخالف اقتصاددانان انجام  1960در دهه  1ینثیر حقیقی سیاست پولی بر اقتصاد توسط جیمز توبأت

طور خاص نرخ بهره را مورد بررسی قرار و به یفعالیت اقتصاد عامطور ، توبین به2(متزلر )به جزکالسیک نئو

 انیدر ب .ندستهحتی در بلند مدت مرتبط  های پولیبه سیاستر های مذکوفعالیتبود که  و معتقد داد

. دهندیم رییتغ را بهره نرخ یطیشرا در مدتکوتاه در یپولهای مؤلفه که کندیم ارائه یلیدال نزیک ،نیتوب

معتقد است تعادل در  یواست.  حیز صحیاتفاقات در بلندمدت ن نینشان دهد که هم کندیتالش م نیتوب

. با گذاردیم ریثأت یتکنولوژ یهاشوکتوسط عرضه پول درست مثل  هیو شدت استفاده از سرمانرخ بهره 

                                           
1 James Tobin 

وتاهک توانند به طورهای پولی میسیاست خاصتحت شرایطی خالف دیگر همکارانش در دانشگاه شیکاگو بر این باور است که ( بر1951لوید متزلر ) 2

بازار تواند نرخ بهره نه تنها می مرکزی مقامات بانکتوسط متزلر بیان کرد خرید و فروش اوراق قرضه  .ثیرگذار باشندأتواقعی مدت بر اقتصاد مدت و بلند

افزایش یا  سرمایه را به طور دائمی تتوان انباشق قرضه در این سیستم میتواند آن را به نرخ تعادلی بازار بازگرداند. با خرید اورابلکه میرا تغییر دهد 

 قیطر از یپول استیسنیست، بلکه  اطالعات پولی یا نبود توهم بهره نرخ بر یرگذاریثأت لیدل نیشیپ یهالیبرخالف تحل لیتحل نیکاهش داد. در ا

 .شود بلندمدت در دیتول از یباالتر حوسط ادجیا جهینت در و هیسرما انباشت موجب تواندیم بهره نرخ کانال
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 کی ی. براباشندیانداز اشخاص مپس یپرتفو یهاالمان یکیزیف هیهم پول و هم سرما نیتوب هیتوجه به نظر

را  هیسرما یهداربه نگ لیپول را کاهش و م یبه نگهدار لیدر تورم م شیافزا ،خصمش هینرخ بازگشت سرما

به رشد  منجر تیو در نها دهدیم جهیرا نت شتریمحصوالت ب ،شتریب هیسرما جهی. در نتدهدیم شیافزا

  .(1397)نصیری اقدم،« بلندمدت در اقتصاد خواهد شد

         هانزییپساک پولی نظریه-2-6

بیل نهادگرایان رفتارگرایان و غیره ها گروهی از اقتصاددانان با تفکرات متعارف و حتی متضاد از قپساکینزی

باشند که وجه مشترک همه آنها عدم رضایت از نظریه متعارف نئوکالسیکی است. هدف عمده این دسته می

ها تاکید کنند )شاکری، از اقتصاددانان آن است که در خارج از چارچوب نئوکالسیک بر اهمیت سیاست

مدت و چه در بلندمدت ها، عدم خنثایی پول چه در کوتاهزیهای اساسی نظرات پساکین(. یکی از پایه1387

   ویژه تولید ایفاء (. این گروه معتقدند پول درونزا است و نقش مهمی در اقتصاد به1392است )اسنودن، 

نظریه »ها، نظریات پولی عنوان شده ذیل مکتب پساکینزین (. از جمله مهمترین1397کند )نصیری اقدم، می

و  یگاهجا یینتب منظوربهنوین  یرویکرد(، با هدف ارائه 2003) 2است که توسط گرازیانی 1«پولی تولید

 (.  1397مطرح شده است )قباشی،  اقتصاد یدر ارتباط با بخش واقعپول  یتاهم

      قبل از ورود به بحث نظریه پولی تولید، ذکر این نکته ضروری است که بر اساس ادبیات اقتصادی، 

  ها، تکنولوژی و ملزومات نهادی نیاز اساسی شامل نهادهلید مستلزم دسترسی به سه پیشگیری توشکل

و شناخت  یفن هاییتاشاره به قابل یتکنولوژباشد. یعی میو منابع طب یانسان یروین ها شاملباشد. نهادهمی

آن  یخروج یرازهاست به نهاده یکنزد یتا حد آنجنس دارد و  و توان کاربست آن یدتول یفنون کارا

سازد. ملزومات یم یاست( متجل یدتول یهانهاده ة)که خود در زمر یزاتآالت و تجهنیخود را در ماشمعموال 

سازد. از جمله ها و تکنولوژی را مهیا میکه بستر الزم برای بکارگیری نهاده است یشامل مقدماتنهادی نیز 

 ین،قوان یفیت)ک ین، قوانیتو رسوم، حقوق مالکآداب  ،فرهنگتوان به دولت، مهمترین ملزومات نهادی می

و  ارهاکرد ین)نظام ارتباط ب یزشیتر نظام انگعام یاندر ب یاها( اعمال آن یها، چگونگبه آن یبندیپا یزانم

 الزم به اشاره است که برات بانکی اشاره کرد. اعتبارو پول  نهایتا)بنگاه( و  یدتول یها(، قدرت سازماندهپاداش

اساس ادبیات توسعه، در صورت ضعف در حوزه نهادی در درجه اول و کمبود تکنولوژی در جایگاه بعدی، وفور 

                                           
1 The theory of the monetary circuit 
2 Augusto Graziani  (2003) 
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)درودیان،  تواند دستاوردی از جنس رشد و توسعه برای یک کشور داشته باشدمنابع طبیعی و نیروی کار، نمی

1394.)  

در پول  یتو اهم یگاهجا در زمینهنوین  یکردرویدنبال ارائه طور که مطرح شد نظریه پولی تولید بههمان

است و در تالش است تا نشان دهد خلق پول جدید و هدایت آن به سمت  اقتصاد یارتباط با بخش واقع

گیری تولید، رشد اقتصادی و در یک کالم تحت تاثیر قرار برای شکل های مناسبیهای مولد، از ظرفیتبخش

 (. 1397ر است )قباشی، دادن بخش واقعی اقتصاد، برخوردا

دارد از آنجا که هر کارآفرین یا بنگاه اقتصادی در فاصله زمانی شروع فعالیت تولیدی خود این نظریه اعالم می

هایی از قبیل ای نیاز دارد تا خدمات نهادهتا تهیه محصول و در نهایت فروش آن، به سرمایه نقدی اولیه

گیرد، جبران کند و با توجه به این در فرایند تولید در اختیار مینیروی کار، منابع طبیعی و غیره را که 

که محصول خود را نفروشد درآمدی نخواهد داشت، بنابراین قبل از آغاز به مسئله که کارآفرین تا زمانی

تولید، ناگزیر است با تقاضای اعتبار از شبکه بانکی، پول موردنیاز خود را تامین کند. از همین رو است که 

مقدمه نهادی به کارآفرین(، در حکم یک  شود پول تزریق شده به تولید ) تسهیالت اعطایی بانکفته میگ

باشد. در واقع، پول پذیر نمیمهم است که بدون آن جلب مشارکت عوامل در پروسه تولید امکان کلیدی

، امحا ه پس دادن وام نمودمقدم بر تولید است. الزم به ذکر است که این پول هنگامی که کارآفرین اقدام ب

  (.1397؛ قباشی، 1397شود )نصیری اقدم، می

الذکر در اختیار کارآفرین ای که در پروسه فوقدر اینجا ذکر این نکته ضروری است که پول یا اعتبار اولیه

ه ، بلکمحصوالت تولید شده، در گردش است عنوان واسطه مبادلهقرار گرفته است، همان پولی نیست که به

این پول، پول جدیدی است که شبکه بانکی در قبال تقاضای اعتبار از سوی کارآفرین، آن را خلق نموده و در 

اقتصاد  یاتآنچه در ادبقالب تسهیالت به وی اعطا نموده تا مراحل تولید محصول را پیش ببرد. در واقع، 

که از ابتدا در دست ل در گردش است پو زا بودن آن مطرح شده ناظر بهپول و تورم ییخنثا انعنوکالن به

 یقدرت یدارا یبه لحاظ نهاد و شودیکاال و خدمت م یدها صرف خرکنندگان قرار گرفته و توسط آنمصرف

( و غافل از یدندجد یکه تنها منتظر تقاضا یداتیتول یک)مگر تحر یستاقتصاد ن یدیتول یتظرف بسطدر 

را  یدتول یکارتا با استفاده از آن، عوامل ب گیردارآفرین قرار میباشد که در اختیار کی میپول و نقش یتاهم

  .(1394)درودیان،  بپردازد یداکتساب کرده و به بسط تول
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نیازها و ملزومات نهادی یکی از مهمترین پیشتوان چنین نتیجه گرفت که با توجه به آنچه مطرح شد می

    کارآفرینان بتوانند به این نوع پول که اصطالحابرای تولید، طراحی ساز و کاری است که در خالل آن 

 (.1394دست پیدا کنند )همان، شود، نامیده می 1طلب بلیط

شود به جای خلق پول جدید از سوالی که در اینجا ممکن است به ذهن متبادر گردد این است که آیا نمی

با »وال باید گفت: اوال پاسخ به این سدر  همان پول موجود استفاده کرد و آن را در اختیار کارآفرین قرار داد؟

چون  کندیآن است. پول رشد م یهر پول در اقتصاد مؤخر بر تقاضا ۀپول، عرض یزادرون یتتوجه به ماه

شدن بخش محروم ۀمنزلبه ید،دادن پول موجود به مصارف جدسوقت. آن را تقاضا کرده اس یکس تریشپ

این  یرشبدون پذثانیا  است.داشته  یدسترس آنبه  تریشکه او پ است یبه پول یاز دسترس یگرد یاقتصاد

مازاد  ۀبدون واکنش به رشد مصارف انجام شده باشد )عرض یمقطع زمان یکپول در  ۀاگر عرض ی، حتیحتوض

باالتر محصوالت، خود  یمتشده و ق هایمتسطح ق یشپول مازاد منجر به افزا ی،تعادل یطشرا یکپول( در 

 یدمتناسب با سطح تول یمعنا، سطح پول قبل یناست. به ا یشینپول پ یبرا یدجد یرفمصا یبه معنا

صرف  یدبا یزن ید)که در دوره جد یدهقبل رس ةدر دور یدبه مصرف تول یا یپول قبل یعنیاست،  قبلییاسم

 شده یدهشپول ترا یبرا یداده است. در هر دو حالت، مصارف یشرا افزا هایمتق یاشود(  یقبل یدتداوم تول

انتخاب  ینظر از عدم وجاهت نظر)صرف یمعدم تعادل قرار ده را دوره یلمبدأ تحل ینکهبا فرض اثالثا  است.

را  هایمتشده و نه ق یدقبل نه صرف تول ةدر دور یشتر( که در آن پولِ بیلتحل یبرا یحالت عدم تعادل

 ةدر دور یشترمحصول ب یدتول یبرا توانیل مقب ةگرفت که از پول مازادِ دور یجهنت توانیداده، م یشافزا

 یبرا یشدن مصارف یدهمرتفع شده و با تراش یزودعدم تعادل به ینتوجه کرد که ا یدبا امابهره برد؛  یجار

 یبرا یشنهادیپ ینچنبنابراین به وجود خواهد آمد.  یدپول جد ۀبه عرض یازهم ن باز یزودبه ی،پولِ مازاد قبل

  (.1394 یان،)درود« معناستیبلندمدت ب یرشد در مساقتصاد رو به ر یک

  آنچه الزم است در پایان بخش حاضر بر آن تاکید شود این است که چگونگی تخصیص پول از اهمیت 

های موجود، چیزی جز افزایش ای برخوردار است. چراکه با تخصیص پول برای خرید و فروش داراییویژه

اثر است بلکه منجر به تخریب تنها بر رشد اقتصادی بیپول ایجاد شده نه ها رخ نخواهد داد وقیمت دارایی

   نحوی که ترکیب آن را به نفع صاحبان شود و کیک اقتصاد را کوچکتر کرده، بهبخش واقعی نیز می

دهد. اما اند، تغییر میهای ثابت که پیش از ترکیدن حباب پول خود را نقد کرده و به نظاره نشستهدارایی

                                           
1 Claim Ticket  
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های مولد اقتصاد( شود و به سمت تولید )بخشبخش درنظر گرفته میعنوان یک نهاد انسجامکه پول بهزمانی

   (.1397گردد، قادر است رشدی بدون تورم را رقم بزند )نصیری اقدم، هدایت 

 های تولیدی پول در بخش  دهیجهتدر زمینه  مطالعات کشوری-3

و در  1912رچه برای اولین بار از سوی بانک مرکزی آلمان در سال سیاست خلق پول و هدایت اعتبار اگ

جای گذاشت ترین اثر خود در تاریخ اقتصادی را زمانی بهادامه توسط فدرال رزرو آمریکا اجرا شد، اما بیش

در  1940ویژه ژاپن، کره جنوبی و تایوان در اوایل دهه های مرکزی کشورهای شرق آسیا بهکه توسط بانک

الذکر های بعد از آن به کار گرفته شد. اجرای این سیاست در کشورهای فوقنگ جهانی دوم و دههطی ج

خود از مکانیسم  1993گیری چنان رشد اقتصادی شد که بانک جهانی در گزارش سال منجر به شکل

عنوان عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا یاد کرد )بانک جهانی، دخالت دولت در تخصیص اعتبار، به

1379 .) 

عنوان دو مورد موفق از اثرگذاری پول و اعتبار بر تولید و رشد تجربه دو کشور ژاپن و کره جنوبی بهدر ادامه 

 شود. اقتصادی و در یک کالم بخش حقیقی اقتصاد مورد بررسی قرار داده می

 هدایت اعتبارتجربه ژاپن در -3-1

اجرای سیاست هدایت اعتبار در ژاپن در دو مقطع زمانی قبل و بعد از جنگ جهانی دوم فراگیر شد. در 

به یک بانک دولتی  1932دوران قبل از جنگ، بانک مرکزی ژاپن که تحت مالکیت خصوصی بود، در سال 

های م اعتباری در راستای سیاستبا هدف پیگیری منافع ملی )از جمله تامین مالی، حمایت و ارتقاء سیست

توسط دولت به سمت صنایعی که  قدرت خلق پول و هدایت آندولت(، تبدیل شد. به این ترتیب با انتقال 

تولیدی خود را در قیمتی زیر قیمت بازاری صادر  ها توانستند محصوالتانتظار موفقیت آنها را داشت، ژاپنی

المللی، اقتصادش را از طریق های بینبه جای قرض گرفتن از بانک ،1930به این ترتیب ژاپن در دهه  کنند.

، قوانین و 1937اعتبار ملی بدون بهره، تامین مالی کرد. با شروع درگیری نظامی بین چین و ژاپن در سال 

 1"تنظیم موقت منابع مالی"اقدامات اضطراری مختلفی به تصویب رسید که یکی از آنها، قانون موسوم به 

بر اساس این قانون، بانک مرکزی و وزارت دارایی ژاپن اجازه یافتند تا تقریبا در همه معامالت مالی بود.  

محور شد دخالت کنند. بر همین اساس تامین مالی از طریق بازار سهام کاهش یافت و تخصیص منابع بانک

                                           
1 Temporary Funds Adjustment Law 
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محوری سیستم اقتصادی عنصر عنوان (. این روند در طول دوران جنگ جهانی دوم نیز به1397)خاندوزی، 

 ژاپن ادامه یافت. 

اعتبار، در نقش مرکز کنترل  ت خلق پول و هدایتدر مجموع بانک مرکزی ژاپن در طول اجرای سیاس

سمت صنایع با اهمیت استراتژیک را در دستور کار قرار تخصیص اعتبار ظاهر شد و هدایت منابع بانکی به

های بعد از آن به بخش تولید ن منابع به صنایع دفاعی و در سالهای جنگ ایداد. به این ترتیب که در سال

های بانکی به متقاضیانی با اولویت پایین که کاالهای طور جدی از ارائه وامو صادرات تخصیص یافت و به

این روند، به سرعت منجر به تضعیف  ساختند جلوگیری به عمل آمد.مصرفی داخلی و یا اقالم لوکس می

  (.1397های استراتژیک شد )خاندوزی، ها و بنگاههای با اولویت پایین و رشد سریع بخشاهصنایع و بنگ

منظور ، سیستم بانکی ژاپن را به1945گر آمریکا در سال بعد از جنگ جهانی دوم، اگرچه نیروهای اشغال

ر توسط دولت از همراهی با هنجارهای بانکداری جهانی، بازسازی نمود و اختیار خلق پول و هدایت اعتبا

طریق بانک مرکزی را لغو کرد، با این حال دولت ژاپن، از طریق بانک تحت مالکیت خود یعنی پست بانک، 

های عمومی وابسته به دولت و های محلی، شرکتبه خلق پول و هدایت آن به سمت تامین مالی دولت

های خرید تجهیزات وم از وامدهی تخصصی دولتی پرداخت و از این طریق در حدود یک سنهادهای وام

های با اولویت دادن به صنایع با مقیاس 60میالدی را تامین کرد. این جریان در دهه  50 جدید در دهه

های نسبت به مقیاس فزاینده ادامه یافت. همچنین بر خالف بسیاری از اقتصادهای در حال بزرگ و بازدهی

یافت، این های عمومی یا نیمه عمومی تخصیص میشرکتدار اغلب به توسعه که در آنها اعتبارات جهت

 (.1397شد )همان، میطور کلی به طرف بخش خصوصی سوق داده اعتبارات در ژاپن به

شد. به این صورت که های خصوصی نیز میسیاست هدایت اعتبار در ژاپن همچنین شامل نظارت بر بانک

ی خصوصی این کشور به آنها دستوراتی مبنی بر اینکه هابانک مرکزی ژاپن طی تشکیل جلسه فصلی با بانک

های مختلف اقتصادی هدایت بین بخش ها را چگونهشان را افزایش دهند و این وامدهیچه میزان باید وام

 (.1397کرد )همان، کنند، صادر می

دهی به ال وامدهی مدنظر خود )مثهای واممنظور حفظ طرحالزم به اشاره است که بانک مرکزی ژاپن به 

های این کشور را ملزم به دریافت مجوز و تاییدیه های موردنظر دولت مطابق با سیاست صنعتی(، بانکبخش

شان نموده بود و آنها را از همین طریق تهدید به مجازات )مثال کاهش سهمیه دهیهای وامدر خصوص برنامه

کرد. به این ترتیب می ( ای مجوز تاسیس شعبه جدیددهی( و یا تشویق به دریافت جایزه )مانند اعطرشد وام
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سیاست هدایت اعتبار در ژاپن به مکانیسم انگیزشی در اقتصاد این کشور تبدیل شد و سیستم بانکی را در 

 (.1397، های مجلسدولت به خدمت گرفت )مرکز پژوهشراستای تحقق اهداف تعیین شده از سوی 

 بی سیاست هدایت اعتبار در کره جنو-3-2

شود که بسیار فعاالنه در مسیر توسعه اقتصادی خود به اجرای عنوان کشوری شناخته میکره جنوبی به

    سیاست صنعتی پرداخته و در این مسیر با گذر از استراتژی جانشینی واردات و انتخاب استراتژی

تمامی  تراتژی نیز(. تحت همین اس1392)چانگ، های چشمگیری دست یافته استمحور به موفقیتصادرات

 70در دهه 1 (HCI)و صنایع شیمیایی و سنگین  60سمت صنایع پیشرو صادراتی در دهه منابع موجود به

این ترتیب  کار گرفته شد. بهخوبی برای خدمت به هدف فوق بهدر همین راستا سیاست پولی به .هدایت شد

در های بانکی ه، تنظیم مقررات و حمایتکه استفاده شدید از ابزارهای سیاستی همچون کنترل نرخ بهر

صورت به "های سیاستیوام"همچنین سیاست تخصیص پول یا همان  دستور کار دولت کره قرار گرفت.

شایان ذکر است که آنچه دولت  .الذکر به منابع اعتباری دنبال شدهای فوقدسترسی نسبتا نامحدود بخش

کرد اوال کمبود شدید سرمایه در مراحل اولیه هایی میو سیاست کره را ناگزیر از استفاده از چنین ابزارها

-هایی بود که دولت بههای خصوصی از ترویج و تشویق فعالیتو ثانیا عدم حمایت بانک (Yoo,2008)توسعه 

 Basu,.2) 2007) دنبال توسعه آنها بود 

 تخصیص در گریمداخله به راسا»منظور استفاده از منابع پولی و اعتباری، در چنین شرایطی دولت کره به

  های صالحدید خودو  بانک مرکزی را تحت کنترل شدید خود درآورد تا بتواند سیاست« پرداخت اعتبارات

راستا با اصالح قانون  (. در همینYoo,2008 ؛1394نماید )درودیان، را به راحتی اجرا  3ویژه وزارت داراییبه

های تجاری ملی کمیته سیاست پولی کره کاهش یافت، اکثر بانک ، نقش و قدرت1961بانکی کره در سال 

 (. Yoo,2008) شدند و دولت به بزرگترین سهامدار نظام بانکی کشور تبدیل شد

توان به مواردی از منظور حمایت از تولید و صادرات انجام داد میاز جمله اقداماتی که نظام بانکی کره به

اشاره نمود. در  "به صادرکنندگان 1ارائه خدمات مالی ترجیحی"و  4"یمقررات مالی صادرات"قبیل تصویب 

                                           
1 Heavy and Chemical Industries (HCI) 

 به وثیقه عنوان به ارائه برای کافی دارایی و نداشته صنایع این در موفق عملکرد از ایسابقه توسعه فرآیند در کنندهمشارکت احتمالی هایبنگاه چراکه 2

 برداشت مجموع در هاست.آن تکامل و رشد پاگیری، بر مؤخر محصوالت این برای فروش بازار ایجاد همچنین ندارند. اختیار در وام دریافت برای هابانک

 رآیندف این در مشارکت به هاآن نیست، همخوان هابانک سودآوری معیارهای با چندان توسعه فرآیند اوان در مشارکت آنکه جهت به که بود این دولت

 (.1394 درودیان، از نقل به ؛  ,2007Basu ) پرداخت اعتبارات تخصیص در گریمداخله به رأسا وی لذا ندارند. عالقه
3 Ministry of Finance 
4 Export Financial Regulations 
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تصویب شد.  "برای تامین هزینه مواد خام، تولید و حمل و نقل 2مقررات تامین مالی صادرات"، 1962سال 

  سیستم"، 1963مانند سیستم مالی تخصیص ارز در سال  "مدتسیستم تامین مالی کوتاه"همچنین، 

سیستم اعتبارات اسنادی "و  3"ینه مواد اولیه و خام برای ساخت کاالهای صادراتیتضمین پرداخت هز

 یمال ینتام یستمس" ی نیزصادرات ایعدر صن یگذاریهسرما یلنظور تسهمبهطراحی شد. 1966 در 4"داخلی

ت ، صندوق ارائه تسهیال 1964در سال  6یصادرات ایعاز صن یتانند صندوق حمام، 5"مدت و بلندمدتیانم

گشت  ایجاد 8"یصادرات موردنیاز صنایع تجهیزاتواردات  یبرا های ارزیوام"و  1965در سال  7صادراتی

(Yoo,2008)های اقتصادی بود که ای که وظیفه آنها تامین مالی آن دسته از بخشهای ویژه. به عالوه بانک

شدند، تاسیس شد. در این خصوص های تجاری نمیدلیل سودآوری پایین موفق به دریافت حمایت از بانکبه

فدراسیون "پرداخت و های کوچک و متوسط میکه به تامین مالی شرکت 9"بانک صنعت کره"توان به می

   12.(2008)همان،  نمودو غیره اشاره  11"واردات کره –بانک صادرات "و  10"ملی تعاونی کشاورزی

ای پیشرو، تنظیم وکنترل نرخ بهره بود. در هیکی دیگر از اقدامات دولت کره در راستای حمایت از بخش

ها، الزم است نرخ بهره بسیار گذاری در این بخشمنظور تشویق سرمایهدانست که بهواقع دولت کره می

درصد بود، نرخ 24در حدود  1965پایین نگه داشته شود. از همین رو در حالی که نرخ بهره عمومی در سال 

ی درصد تعیین شد. یکی از نتایج طبیعی برای چنین نرخ بهره 6.5ادرات، بهره ترجیحی برای تامین مالی ص

پایینی، ایجاد مازاد تقاضا برای تامین سرمایه یعنی دریافت وام و اعتبار بود. از همین رو دولت کره بر آن شد 

 (، به2008، گذاری خود جلو ببرد  )همانای غیربازاری )غیرقیمتی( و با قاعدهتا تخصیص اعتبار را به شیوه

گذاری کجا و چه مقدار صورت گیرد و نحوه تامین مالی آن چگونه کرد سرمایهاین ترتیب دولت تعیین می

 سمت صنایع نوپا با مقیاس بزرگ در بخشهای ترجیحی بهطور کلی هدایت تامین اعتبار با نرخباشد. به

                                                                                                                                   
1 Preferential Financial Treatment 
2 Export Finance Regulations 
3 The System to Guarantee Payment of Imported Raw Materials for Manufacturing Export Goods in 1963 
4 The Local L/C system in 1966 
5 The system to supply mid-to-long term financing  
6 The fund for fostering the export industry 
7 The fund for converting to export facilities 
8 The foreign currency loans for importing export industry facilities 
9 The Industrial Bank of Korea 
10 National Agricultural Cooperative Federation 
11 The Export-Import Bank 

 زیرا است، توجیه قابل اقتصاد پیشرفت و تکامل مراحل حیث از مقیاس، بزرگ صنایع به نسبت متوسط و کوچک هایبخش توسعۀ زمانی تأخّر» 12

 کلیدی هایبخش در بزرگ هایبنگاه آن رأس در که اندتعریف قابل هرمی یا تولیدی زنجیرة ذیل در خود، بهینۀ وضعیت در متوسط و کوچک هایبنگاه

 .(1394 )درودیان، «دارند قرار رانپیش و
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یستم انگیزشی طراحی شده از سوی های صادراتی، در اولویت س( و بخشHCIصنایع شیمیایی و سنگین )

 .(1394دولت قرار داشت )درودیان، 

متمرکز شیوه خلق و  توان گفت یکی از رئوس مهم در برنامه توسعه صنعتی کره، کنترلطور خالصه میبه

توان ها با محوریت دولت بود. در یک کالم موفقیت برنامه توسعه صنعتی کره را میهدایت اعتبار توسط بانک

های پولی ویژه رابطه مهم بخشصحیح دولت این کشور از اقتضائات مراحل اولیه پیشرفت اقتصادی به درک

  .(1394)همان، و حقیقی در این دوره دانست 

 هدایت اعتبار در ایران وضعیت خلق پول و  -4

جنوبی در  نیز تجربه موفق ژاپن و کرهو  "نظریه پولی تولید"های قبلی تحت با عنایت به آنچه در بخش

های پیشران مطرح شد، مشخص گردید خلق پول بکارگیری اعتبارات بانکی در راستای حمایت از بخش

تواند اثرگذاری مطلوب ویژه تولید، میهای مولد بهجدید توسط سیستم بانکی و هدایت آن به سمت فعالیت

توسعه اقتصادی داشته باشد. با  بر بخش حقیقی اقتصاد و در نتیجه تحقق رشد و توسعه صنعتی و به تبع آن

های تولیدی و مولد ارائه گردید، شواهد این حال و بر خالف آنچه در خصوص اهمیت تامین اعتبار بخش

    ویژه تولیدکنندگان ها بهبنگاه "محدودیت نقدینگی"حاکی از آن است که در کشور ما از دیرباز تاکنون 

توسعه صنعتی و به تبع آن توسعه اقتصادی، مطرح بوده است.  عنوان یکی از عوامل بازدارنده رشد وبه

توسط اتاق ایران  1395وکار ایران که از سال آنچنان که بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب

دشواری تامین "کننده در این پایش، شود، طی چند سال اخیر از نظر فعاالن اقتصادی مشارکتاستخراج می

 3 وکار کشور بوده است و همواره در بینهای محیط کسبنامساعدترین مولفهیکی از  "هامالی از بانک

پذیری مجمع جهانی (. همچنین بر اساس گزارش رقابت2مشکل نخست آنها قرار داشته است )جدول 

های اخیر مشکل تامین مالی برای فعاالن اقتصادی، در صدر مشکالت قرار داشته است اقتصاد، طی سال

  (.3 )جدول

های اخیر در حالی مشکل تامین مالی و عدم باشد این است که طی سالدر این شرایط آنچه مایه تعجب می

  دسترسی آسان به منابع برای تولیدکنندگان، همچنان به قوت خود باقی مانده که اقتصاد ایران شاهد 

در واقع در حالی که (. ی نقدینگیمعمااست ) نقدینگی(، بوده پولی )از قبیلهای باالیی در متغیرهای رشد

سمت نیازهای تولید حرکت کند این حجم عظیم نقدینگی مورد اشاره به فعاالن اقتصادی انتظار داشتند

 گرددمیکه مشاهده  ( قابل مالحظه است. همان طور1اتفاق در نهایت نیفتاد. این موضوع در نمودار شماره )

ها هم جهت نیست. اخالص داخلی )به قیمت ثابت( در برخی از سالروند رشد نقدینگی با روند رشد تولید ن
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درصد رشد داشته است اما رشد تولید ناخالص  30، نقدینگی تا 1394عنوان نمونه در حالی که در سال به

گزارش شده است. این تناقض حاکی از آن است که پول و نقدینگی وارد اقتصاد شده اما به  درصد -2 داخلی

  دایت نشده است.سمت تولید ه

 

 (1390)قیمت سال پایه  )درصد(  رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی -1نمودار 

  : بانک مرکزی ج.ا.امنبع 

 

تمایل کمتر شبکه بانکی به تامین مالی بخش تولید توان را می مهمترین دالیل چنین تناقضییکی از 

ویژه در وضعیت فعلی اقتصاد و وجود عدم های تولیدی بهیسک بودن فعالیتپرر)صنعت و معدن( به دلیل 

ها در چنین شرایطی، بانک دانست.تر تر و دوره بازپرداخت طوالنیهای باال، نرخ سود تسهیالت پاییناطمینان

ر د های بازرگانی و خدمات که فعالیتهایی همچون بخشسمت بخشمایل هستند تسهیالت اعطایی را به

هایی که در این خصوص کنند. یکی از تحلیلباشد، هدایت تر و بازدهی باالتر میپایین آنها دارای ریسک

ها اغلب در تالشند در راستای تامین منافع خود، با این بهانه که پول توان ارائه کرد آن است که بانکمی

سوی بانک مرکزی مواجه هستند، ویژه از منبعی کمیاب است و آنها در تخصیص پول با موانع جدی به

شان را به باالترین نرخ ممکن ارائه نمایند. از آنجایی هم که معامله کردن روی کاالهای موجود سود تسهیالت

بهترین دهد، بنابراین تری نسبت به کاالهایی که باید تولید شوند، در اختیار قرار میباالتری را در زمان کوتاه

بازانه و سوداگرانه و روی برگرداندن از تخصیص اعتبار به اعتبار به مقاصد سفته ها، اعطایاستراتژی بانک

قابل صورت تغییرات بهکه بانکی، بازتاب این رویکرد شب(. 1397مقاصد تولیدی و مولد است )نصیری اقدم، 
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، 2نمودار شماره  های نامولد و پربازده و به ضرر تولید درتوجه در روند اعطای تسهیالت بانکی به نفع فعالیت

 قابل مشاهده است. 

 
 وکارها بیان شده توسط فعاالن اقتصادیروی کسبمانع اصلی پیش سه-2جدول 

 3 2 1 مجموعه / اولویت

 95پاییز 
دشواری تأمین مالی از 

 هابانک

بینی بودن و تغییرات غیرقابل پیش

 قیمت مواد اولیه و محصوالت

ها، قوانین و مقررات یاستثباتی سبی

 وکارهای اجرایی ناظر بر کسبو رویه

 95زمستان 
دشواری تأمین مالی از 

 هابانک

موانع در فرایندهای اداری و اخذ 

های وکار در دستگاهمجوزهای کسب

 اجرایی

های ناعادالنه ممیزی و دریافت رویه

 مالیات

 96بهار 
دشواری تأمین مالی از 

 هابانک

ناعادالنه ممیزی و دریافت  هایرویه

 مالیات

بینی بودن و تغییرات غیرقابل پیش

 قیمت مواد اولیه و محصوالت

 96تابستان 
دشواری تأمین مالی از 

 هابانک

بینی بودن و تغییرات غیرقابل پیش

 قیمت مواد اولیه و محصوالت

های ناعادالنه ممیزی و دریافت رویه

 مالیات

 96پاییز 
ی بودن و بینغیرقابل پیش

تغییرات قیمت مواد اولیه و 

 محصوالت

 هادشواری تأمین مالی از بانک
ها، قوانین و مقررات ثباتی سیاستبی

 وکارهای اجرایی ناظر بر کسبو رویه

 96زمستان 
بینی بودن و غیرقابل پیش

تغییرات قیمت مواد اولیه و 

 محصوالت

 هادشواری تأمین مالی از بانک
ا، قوانین و مقررات هثباتی سیاستبی

 وکارهای اجرایی ناظر بر کسبو رویه

 97بهار 
بینی بودن و غیرقابل پیش

تغییرات قیمت مواد اولیه و 

 محصوالت

 هادشواری تأمین مالی از بانک
ها، قوانین و مقررات ثباتی سیاستبی

 وکارهای اجرایی ناظر بر کسبو رویه

 97تابستان
بینی بودن و غیرقابل پیش

غییرات قیمت مواد اولیه و ت

 محصوالت

ها، قوانین و مقررات ثباتی سیاستبی

 وکارهای اجرایی ناظر بر کسبو رویه
 هادشواری تأمین مالی از بانک

 97پاییز 
بینی بودن و غیرقابل پیش

تغییرات قیمت مواد اولیه و 

 محصوالت

ها، قوانین و مقررات ثباتی سیاستبی

 وکارر بر کسبهای اجرایی ناظو رویه
 هادشواری تأمین مالی از بانک

 97زمستان 
بینی بودن و غیرقابل پیش

تغییرات قیمت مواد اولیه و 

 محصوالت

ها، قوانین و مقررات ثباتی سیاستبی

 وکارهای اجرایی ناظر بر کسبو رویه
 هادشواری تأمین مالی از بانک

 98بهار 
بینی بودن و غیرقابل پیش

مواد اولیه و  تغییرات قیمت

 محصوالت

ها، قوانین و مقررات ثباتی سیاستبی

 وکارهای اجرایی ناظر بر کسبو رویه
 هادشواری تأمین مالی از بانک

 یران، اتاق ایرانکسب و کار ا یطمح یملهای پایش ش: گزارمنبع
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 1ترتیب اهمیت(ن اقتصادی )بر اساس کار در ایران از نظر فعاالومشکالت  اصلی کسب -3جدول 

 مشکالت ردیف
2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1 
دسترسی به منابع 

 تامین مالی
1 1 1 3 1 1 1 

 2 4 3 4 3 3 3 تورم 2

3 
بوروکراسی ناکارآمد 

 دولتی
4 4 5 5 4 3 3 

 4 2 2 1 2 2 2 هاسیاست  ثباتیبی 4

 5 7 6 7 9 10 9 فساد 5

  2016-2017پذیری جهانی منبع: گزارش رقابت

 

 

 )درصد( یردولتیبه بخش غ ها و موسسات اعتباریاقتصادی از مانده تسهیالت اعطایی بانک مختلف هایسهم بخش -2نمودار 

 
 بانک مرکزی ج.ا.ااقتصادی،  زمانی هایسری: منبع

سهم مانده تسهیالت اعطایی به بخش صنعت  1395تا  1383های گردد طی سالطور که مالحظه مینهما

بازرگانی و  هایو معدن و بخش کشاورزی روند کاهشی به خود گرفته در حالی که این سهم برای بخش

                                           
، 2017وکار از نظر فعاالت اقتصادی صرفا تا پایان سال پذیری جهانی، نظرسنجی در خصوص مشکالت اصلی کسبالزم به ذکر است در گزارش رقات 1

    های بعدی مجمع جهانی اقتصادی حذف شده است.مورد ارزیابی قرار گرفته است و این آیتم در گزارش
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 80هه خدمات از روندی افزایشی برخوردار است. گفتنی است بخش ساختمان و مسکن که در ابتدای د

 ، روندی صعودی را طی نموده است. 901روندی نزولی داشته اما از میانه دهه مذکور تا اوایل دهه 

های خدمات و بازرگانی از تسهیالت اعطایی و روند رو به رشد این سهم در کنار روند سهم باالی بخش

خدمات و عدم تمایل  های بازرگانی وکاهشی سهم صنعت ، حکایت از حمایت سیستم بانکی کشور از بخش

 های صنعتی و تولیدی دارد. این سیستم به هدایت پول و اعتبار جدید به سمت بخش

خودی البته باید در نظر داشت که گسترش بخش خدمات در اقتصاد و نیز افزایش سهم آن از نقدینگی، به

یافتگی بسیار مهم خود بد نیست. با این حال توجه به کمیت و کیفیت خدمات در مراحل مختلف توسعه

وری، مقیاس تولید و عرضه عنوان مثال در جوامع پیشرفته صنعتی، ابتدا تولید انبوه و انقالب بهرهاست. به

سبب افزایش دستمزد و پاداش عوامل تولید، شدت افزایش داد و از همین طریق بهمحصوالت کاالیی را به

راهم شد و به این ترتیب سهم خدمات در اقتصادهای زمینه برای تقاضای خدمات رفاهی، تفریحی و غیره ف

درصد افزایش یافت. الزم به ذکر است که خدمات فنی مبتنی بر نوآوری و اختراع،  50پیشرفته به بیش از 

خدمات آموزشی پیشرفته با حجم باال و قابل مالحظه نیز بخشی از خدمات این کشورها هستند. در واقع، 

کننده نظام تولید بوده و هست بلکه شامل خدمات از تنها پشتیبان و تکمیلهخدمات در کشورهای مذکور ن

(. در مقابل در کشور ما در 1395تواند رفاه فرد و جامعه را رقم بزند )شاکری، باشد و مینوع مولد نیز می

انه تولید آنکه پشتوکه تولید در شرایط مناسبی قرار ندارد، بخش خدمات در حال رشد شتابان است، بیحالی

ویژه در جذب اعتبارات اعطائی کم رقیبی سرسخت برای تولید بهو صنعت باشد و از آن حمایت کند یا دست

 نباشد.

بنیان، پشتیبان تولید و صادرات و یا خدمات های درآمدزای مولد از قبیل خدمات دانشسهم نازل بخش

تماعی و رفاه عامه مردم( حاکی از آن است تامین اجتوریسم و از سویی سهم بسیار پایین خدمات عمومی )

 (.1395 کند )همان،های مولد حمایت نمیکه بخش خدمات کشور چندان از بخش

 

 

                                           
  دانست. در آن دوره از  1386-1391های توان مربوط به افزایش شدید درآمدهای نفتی و وقوع بیماری هلندی در کشور طی سالعلت آن را می 1

وکار برای جذب نقدینگی ایجاد شده از محل درآمدهای نفتی، دلیل نبود فضای مناسب کسبدلیل افزایش درآمدهای نفتی و از سوی دیگر بهسو بهیک

میزان های ساختمانی بهحجم چشمگیری از منابع مالی بخش خصوصی و نهادها و موسسات مالی و غیرمالی به بخش مسکن تزریق و حجم فعالیت

 (.1397زیادی افزایش یافت )قائدی، 
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 نگاه تاریخی به مسئله هدایت پول به سمت تولید در کشور-4-1

 ویژه تولید موضوعهای مولد بهبه هدایت پول خلق شده به سمت فعالیتتمایل پایین نظام بانکی کشور 

عضو گروه ، ریچارد بنِدیکتوان به نتایج پژوهش جدیدی نیست و سابقه تاریخی دارد. در این خصوص می

تحت عنوان نقش داشت،  که در تدوین برنامه سوم توسعه قبل از انقالب در ایران مشاوران دانشگاه هاروارد

وارد چاپ شده است، اشاره توسط دانشکده بازرگانی هار 1343که در سال  "تامین مالی صنعتی در ایران"

 نمود. 

نظام بانکی در ایران بیش از اندازه عریض و طویل اگرچه نتایج حاصل از پژوهش مزبور حاکی از آن است که 

مدت و های تجاری کوتاهدغدغههای خلق شده و اعتبارات بانکی معموال به سمت اما پول، استشده 

عملیات  کهطوریهستند به گردش صنعتی گریزاندرن سرمایهها از تأمیبانکشوند و هدایت میبازی سفته

  .دهندمیگردش صنایع ترجیح درمین سرمایهامدت و سودآور خود را به تکوتاه

دلیل کمبود سرمایه نیست، بندیک همچنین چنین نتیجه گرفته است که عدم توسعه صنعتی در ایران به

باشد که می بازیمستغالت، زمین و سفتهغیرمولد از قبیل های بلکه علت اصلی آن جذابیت نسبی فعالیت

نگری و توجه به اند. وی همچنین، کوتهسهم باالیی در جذب منابع مالی و سرمایه به خود اختصاص داده

 سودهای غیرمولد را یکی از موانع جدی بر سر راه هدایت نقدینگی به سمت تولید معرفی نموده است

 (.1394)بندیک، 

 به سمت تولید در ایران اعتبارربه موفق هدایت تج-4-2

رغم رویه ضد تولیدی که در زمینه هدایت پول خلق شده و اعتبارات ذکر این نکته ضروری است که علی

بانکی در کشور ما شکل گرفته است، یک دوره طالیی و شگرف نیز در این زمینه وجود دارد که به دهه چهل 

(، به سبب وجود درک کافی و 1346-1341سال بیشتر دوام نداشت ) 6که  گردد. در این دورهشمسی بازمی

عزم جدی، وزارت اقتصاد توانست با استفاده هوشمندانه از راهبردهای کلیدی در کنار  خلق پول و هدایت 

درصدی را در  16آن به سمت صنایع نوپای داخلی، قدم در مسیر گسترش صنعتی بگذارد و رشد اقتصادی 

های آغازین بزند. آنچه مایه شگفتیست این است که رشد مذکور در حالی رقم خورد که در سالایران رقم 

 (. 1393برد )سعیدی، ، اقتصاد کشور در رکود عمیقی به سر می40دهه 

نقی عالیخانیِ جوان بود که با افکار آفرینی وزارت اقتصاد در آن دوره، دکتر علییکی از افراد موثر در شگفتی

عنوان وزیر اقتصاد هماهنگی علمی و عملی برای توسعه صنعت، اقتصاد و ای که داشت، بهقوی ادهنو و ار
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در دستور کار قرار داد و اقتصاد ورشکسته ایران را به اقتصادی شکوفا و پویا که با سرعت بازرگانی کشور را 

نجات کشور از رکود اقتصادی  (. عالیخانی برنامه دقیقی برای1393در حال ترقی بود، تبدیل نمود )همان، 

ساالری( را به جای بوروکراسی در ایران متداول سال وزارت خود، تکنوکراسی )فن 6ه کرده بود و طی تهی

 (.1393نمود )سعیدی، 

به سمت آن به این شکل بود که برای جلوگیری از از تولید و خلق و هدایت پول نحوه حمایت وزرات اقتصاد 

زمانی  داد که یک برنامهکرد و تنها به کارخانجاتی مجوز فعالیت میرخانه را بررسی میمونتاژ، برنامه هر کا

هدایت پول و اعتبارات بانکی به سمت برای ساخت کامل کاالی تولیدی خود در ایران ارائه دهد. همچنین 

 (.1393)همان، قرار داد در دستور کار خود نوپا را صنایع 

های وزارت اقتصاد در ایران شکل گرفت و رشد کرد، صنعت سطه حمایتوایکی از صنایع مطرحی که به

شد و تنها دو اتومبیل شورلت و فیات در سازی بود. در آن زمان هیچ اتومبیلی در ایران ساخته نمیاتومبیل

و  متخصصشدند. از همین رو، این وزارتخانه با شناسایی افراد کشور مونتاژ و باقی مستقیما از خارج وارد می

آشنا به امور فنی اتومبیل و حمایت مالی درست از آنها، چرخ تولید اتومبیل در کشور را به حرکت درآورد. 

دلیل عدم دسترسی به پول و اعتبار اکثر کسانی که توسط وزارت اقتصاد شناسایی شدند، افرادی بودند که به

ر ایران روی آورده بودند. با این حال وزارت های خارجی دها و کار خود، به مونتاژ اتومبیلبرای گسترش ایده

در اختیار قرار های خارجی در ایران، با اقتصاد در یک اقدام درست ضمن عدم صدور مجوز مونتاژ اتومبیل

گذار صدها سرمایه به حمایت از آنها و تولید داخلی پرداخت. به این ترتیب دادن منابع مالی موردنیازشان

کرد و آنها را در مقابل خطرات سرمایه وزارت اقتصاد به شدت از آنها حمایت میوارد کار صنعت شدند که 

گذاران شد که اغلب از بخش خصوصی بودند. داشت. از این طریق سود سرشاری نصیب سرمایهمحفوظ می

هدف وزارتخانه این بود که اعتماد بخش خصوصی را جلب کند و به آنها نشان دهد چگونه ساخت کاالهای 

موفق هم شد )همان، ی در داخل کشور سودش بیشتر از سود واردات خواهد بود که در این راه صنعت

1393.) 

دهی و چهارچوب نهادی در توان گفت عالیخانی جوان، با آگاهی از اهمیت سیستم پاداشدر مجموع می

و پشتیبان تولید های اقتصادی، اقدام به ایجاد بستری با نهادهای مشوق گیری فعالیتتعیین نوع و جهت

نمود و ذیل همین بستر خلق پول و هدایت آن به سمت تولید را در دستور کار قرار داد و به این ترتیب، در 

  (.1395دوره موردنظر، رونق اقتصادی را در کشور رقم زد )اتاق ایران، 
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ی تولیدمحور در رود که چهارچوب نهادالزم به ذکر است که پول خلق شده تنها زمانی به سمت تولید می

های سازنده را ایجاد نماید، در غیر این صورت افراد اقتصاد برقرار باشد تا انگیزه کافی برای ورود به فعالیت

      مدت خواهند رفت که ریشه در تولید ندارند و بیشتر سوداگری،های پربازده و کوتاهدنبال فعالیتبه

های غیرمولد در گیرند و در نهایت منجر به متورم شدن بخشرمیهای بازتوزیعی را در بخواری و فعالیترانت

  (.1395شوند )همان، میاقتصاد کشور 

  گیرینتیجه -5

 گیری مطالعاتمکاتب مختلف اقتصادی با توجه به زیربنا، مفروضات و نیز بستر شکلطور که ذکر شد همان

اند. بنابراین الزم است در سنجش خنثایی یا کردههای مختلفی در خصوص خنثایی پول مطرح خود، دیدگاه

 ناخنثایی پول، به فروض اولیه و شرایط زمانی و مکانی توجه شود.

با در نظر گرفتن این نکته و نیز با توجه به تجربیات کشوری و تجربه موفق ایران در دوره طالیی دهه  

در کشور ما البته به شرط مهیا بودن  ها مبنی بر خنثی نبودن پولرسد تحلیل پساکینزیننظر می، به1340

 ها، برقرار است. بسترها و ساختارهای نهادی تولیدمحور در کنار عزم و اراده جدی دولت

های بخش تولید فراهم توان چنین نتیجه گرفت که چنانچه بسترهای نهادی اولیه برای فعالیتدر واقع، می

های تولیدی هدایت که پول خلق شده به سمت بنگاهریطوها در خدمت تولید عمل کنند؛ بهسیاستباشد و 

عنوان پول اولیه یا همان بلیط طلب، فاصله زمانی تصمیم به تولید و تحقق تولید را پر کند، آنگاه شود و به

بدیل بر رشد اقتصادی بگذارد )نصیری اقدم، تواند منشا اثر باشد و اثری بیپول دیگر خنثی نخواهد بود و می

سمت تولید در ایران از مسئله خلق و هدایت پول و اعتبار بهتوان گفت رو، در یک کالم می ز همین(. ا1397

 .اهمیت خاصی برخوردار است

سمت رغم اهمیت مورداشاره، در کشور ما همچنان در اولویت نبودن خلق و هدایت پول بهاین حال و علیبا 

ور یکی از مشکالت عمده کارآفرینان و تولیدکنندگان بهره پذیر وهای رقابتهای مولد، تولید، بنگاهفعالیت

صرفا هایی دانست که توان محول شدن اختیار خلق پول و هدایت آن به بانکباشد. علت این مشکل را میمی

کند )از قبیل هایی که منافعشان اقتضا میمدت دارند و پول خلق شده را به سمت فعالیتنگاه کوتاه

ترین زمان نماید تا سودشان در کوتاه، هدایت می(ارز، طال، سکه، زمین و ساختمان سوداگری در بازار

 حداکثر شود. 

توانند آنچنان که شایسته است به پول خلق شده های مولد اقتصاد کشور نمیاز همین رو است که بخش

ای بازرگانی )بدون هاعطائی به بخش مانده تسهیالتباالی سهم شاهد این مسئله نیز دسترسی پیدا کنند. 
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این در  1باشد.های اخیر میهای صنعت و معدن و کشاورزی در سالصادرات( و خدمات نسبت به بخش

، برای رشد تولید، 1340حالی است که بر اساس تجربه کشورهای شرق آسیا و نیز تجربه کشورمان در دهه 

ست که خود مستلزم وجود عزم جدی برقراری پیوند بین سیاست اعتباری با بخش واقعی اقتصاد ضروری ا

و از از یک سو های موّلد به سمت فعالیت اعتبارات بانکیهدایت خلق پول و برای حمایت از تولید از طریق 

 باشد. های مالیاتی، میطور مثال از طریق سیاستبه های غیرموّلدافزایش هزینه فعالیتسوی دیگر 

                                           
بازرگانی )صادرات را شامل  به بخش 93های خصوصی در سال وزارت اقتصاد، بیشترین تسهیالت اعطایی بانک« فصلنامه بانک»به استناد گزارش  1

درصد از کل بوده است. این سهم برای بخش  63.5، معادل 93که سهم مانده تسهیالت به این بخش در پایان اسفند طوریشود( و خدمات بوده؛ بهنمی

 درصد بوده است. 0.4درصد، برای کشاورزی یک درصد و برای صادرات  26.9صنعت و معدن 
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