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  الگوي راهبردي حمايت از توليد

 تجربه ژاپنهايی از درس. 10

 

 

 

 

 

 

 چكيده

گذاري، پس از مرور رويكردها اين گزارش با هدف بررسي نقش دولت ژاپن در حمايت از توليد و سرمايه

ميالدي، به  1970آساي اين كشور در دهه ن هفدهم تا پايان دوره رشد معجزهو راهبردهاي دولت از قر

ني دوم پرداخته است كه مطالعه برخي از مهمترين عوامل رشد باالي اقتصادي ژاپن پس از جنگ جها

 :شودميذيل آنها شامل موارد  اهم

  دولت ژاپن، شرايط ثبات سياسي و اقتصادي را در دوران جهش رشد اقتصادي فراهم و حفظ

 كرده است.

 انساني ماهر، مطيع در برابر دولت و  طور مستمر به تعليم و تربيت نيرويدولت همواره و به

 كارفرما و داراي روحيه كار جمعي اهتمام داشته است. 

 اند ها توانايي بااليي در اقتباس و اخذ فناوري غربي و انطباق آن با شرايط خاص خود داشتهژاپني

 اند.المللي به بهترين نحو بهره بردههاي فضاي بينو از فرصت

  گيري بخش خصوصي توانمند صنعتي شدن ژاپن، دولت در يک سير تكاملي به شكل فرآينددر

هاي اقتصادي توسط دولت صورت گذاري در زيرساختكمک كرده است. در ابتدا در دوره ميجي سرمايه

سازي با انتخاب تعداد محدودي از تجار و افراد اند و سپس خصوصيهاي دولتي تأسيس شدهگرفته و بنگاه

اند. درجه بااليي از هماهنگي و وكارهاي گروهي و خانوادگي ايجاد شدهو ثروتمند آغاز شده و كسب بانفوذ

مد آوكار بزرگ( تا زمان تكامل بازارهاي كارهاي كسبگروه) همكاري ميان دولت و بخش خصوصي منتخب

 بانكيهدايت اعتبارات  در اقتصاد پس از جنگ ادامه داشته و دولت با ابزارهاي مهمي چون سياست صنعتي و

هاي بزرگ هاي كوچک و متوسط با بنگاهاز بخش خصوصي حمايت كرده است. سپس روابط ميان بنگاه

يافتگي حمايت دولت گرفته و پس از رسيدن ژاپن به مرحله توسعه تدريج توسط بخش خصوصي شكلبه

 ه است.وكار معطوف شدهاي كوچک و متوسط و ايجاد محيط مساعد كسبهاي بزرگ به بنگاهازسوي بنگاه

اذعان كرد، مكانيسمِ دخالت در تخصيص اعتبار، عامل  1993در سال كه بانک جهاني  طورهماناما 

اصلي معجزه اقتصادي شرق آسيا بود. درواقع هدايت اعتبار همانند يک كاتاليزور مهم براي رشد اقتصادي 

 اندونزيدر چندين كشور آسيايي مانند ژاپن، كره جنوبي، چين، تايوان، تايلند و  جهاني دوم پس از جنگ

سيستم بانكي  اعتبارات دهيِ خلقجهت ،دريچه هدايت() اعتبار برنامه هدايت اصلي شود. ايدهشناخته مي

 دهيوام از جلوگيري مولد و هايبخش خالف تسهيالت تكليفي( بهبر) از طريق سازوكارهاي عمدتاً بازاري
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ها ژاپني درواقع .است ...(و ارز مالي، مسكن، هايبخش دربازي سفته ها،دارايي خريد) نامولد هايبخش به

گذاري به طرف صنايعي كه باالترين رشد را براي كل اقتصاد معتقد بودند مكانيسم بازار براي هدايت سرمايه

بر رقابت را با مزاياي هايي مبتنيساختار انگيزشي از طريق مسابقهآورد، ناتوان است و بنابراين به ارمغان مي

تنظيم مسابقات براي ها و بين دولت و بخش خصوصي تلفيق كردند. همكاري و تعاون در ميان شركت

 شرط جوايزتري است و براي موفقيت به سه پيشهدايت اقتصاد در قياس با تكيه بر بازار آزاد، راه پيچيده

عملكرد اقتصادي و عمدتاً تحت  برمبناي) مانند دسترسي ترجيحي به اعتبار داخلي و ارز خارجي(، قواعد)

 نهادهاي قوي( نياز دارد. حكمراني خوب و ) صادرات كاالهاي غيرسنتي( و انواع داوران

بانكي و  مترين مكانيسم انگيزشي در اقتصاد ژاپن برشمرد كه سيستتوان اصليهدايت اعتبار را مي

 لتبدي اهداف تعيين شده دولت راستاي در مشتاق هاييخدمتپيش به را هاي خصوصيبانک مخصوصاً

مانند ) هاشعب جديد(، مجازات تأسيسمانند اعطاي مجوز ) جوايزهمانند مسابقات ديگر شامل كرد كه 

ها و كاهش با ساير بانکهاي تنزيل مجدد، ايجاد شرايط نامساعد براي معامالت قطع كردن سهميه

هاي مورد نظر به بخش دهيوامو  دهيوامهاي مانند سهميه) دريچه هدايت(، قواعدبرنامه هاي سهميه

هاي ال دولتحبا اين  .بود( و وزارت دارايي بانک مركزي ژاپن) ( و داورانمطابق با سياست صنعتي دولت

د نهادهاي هاي جدي براي وروها با يكديگر، همواره محدوديتژاپن براي جلوگيري از رقابت مخرب بانک

زانه اقتصاد بهتر خوبي فهميدند كه عمليات و اداره جزئيات روها بهبنابراين ژاپني اند.جديد برقرار كرده

درصد  99ه كرا اين امكان وجود دارد اقتصادي  كه بردند اما آنها پي ،نامرئي سپرده شود دستبهاست 

 درصد 1 ندبتوا دولت اگر ،اي تبديل كردبه اقتصاد كنترل شده ، بتوانداري استچارچوب سرمايه آن در

 .ستا كالن ارقام در ويژهبه اعتبار تخصيص «درست درصدِ يک» اين كند و كنترل درستيبه را آن

 دهيمواكل اعتبارات سيستم بانكي پس از جنگ جهاني دوم تحت سياست هدايت اعتبار اين، اساس بر

داشته نگذاري مشترک با خارجيان نقش مهمي در توسعه ژاپن سرمايه مستقيم خارجي يا سرمايهشد و 

 است.

عتبارات نكته بسيار مهم اين است كه برخالف بسياري از اقتصادهاي درحال توسعه كه در آنها ا

طور هب ژاپندار در جهت يافت، اعتباراتعمومي تخصيص ميهاي عمومي يا نيمهدار اغلب به شركتجهت

ندک ابه تعداد نسبتاً  دهيوامشد. سوق داده مي زنجيره ارزشكلي به طرف بخش خصوصي براي خلق 

شد. هاي صنعتي بزرگ ژاپن موجب افزايش هماهنگي و نظارت در سياست هدايت اعتباري ميگروه

هاي نسبي فساد در دستگاههمچنين اجراي كارآمد مسابقات بستگي به دو عامل صالحيت و فقدان 

قات ادامه حسب نتايج، مسابها داشت كه برپذيري دولتدولتي ژاپن و دومين عامل، عملگرايي و انعطاف

 اتيآور نيست كه در بسياري از كشورها چنين مسابقبر اين اساس تعجب شد.يافت يا متوقف ميمي

 هدايت اعتبار( با شكست مواجه شدند.  ازجمله)
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ترده به تر شدن اقتصاد ژاپن، تكيه گسي و پيچيدهو صنعت ياقتصاد يهاحلقه ليتكمرسد با نظر ميبه

حران مالي ژاپن ببا شروع تغيير پيدا كرد.  1990بر بازار در دهه مسابقات در جريان رشد سريع به رقابت مبتني

توان ال نميسمه يافت و بعد از آن ادا 1991، برنامه هدايت اعتبار نيز حداقل تا سال 1990در اوايل دهه 

 تر شد.هاي قبل مخفيزيرا برنامه مذكور حتي نسبت به سال ،اظهارنظر قطعي درباره وجود يا عدم وجود آن كرد

 

 مقدمه

و درآمد  دالر تريليون 939/4 به قيمت جاري توليد ناخالص داخليميليون نفر،  127 ژاپن با جمعيتي در حدود

 .(2016بانک جهاني، ) شودشناخته مي و چين آمريكاپس از  سومين اقتصاد بزرگ دنيادالر  38000سرانه 

 رشدولي با  ،است آتشفشاني و كوهستاني و اكثر جزاير و خاک آن داردمنابع طبيعي محدودي  ژاپن

يكي از پيشگامان عمده در صنعت و  هاي پيشرفتهي گسترده در فناوريگذارسرمايهبخش صنعت و 

دهد اي از درآمدهاي اقتصادي ژاپن را تشكيل ميبخش عمده ،است. صادرات تكنولوژي دنيا شناخته شده

يكي از عنوان به . ژاپنهستند كشور اين تجاري شركاي ترينعمده جنوبيكره  و چين ،آمريكاو 

 ،فلزات غيرآهني و فوالد ،ابزار ماشين الكترونيكي، زمينه توليد اتومبيل، تجهيزات درترين كشورها پيشرفته

شود. اين كشور داراي فرآوري شده محسوب مي صنايع غذايي و نيز نساجي ، صنايع شيميايي وسازيكشتي

 .است …و نيسان ،سوني ،هونداميتسوبيشي،  ،تويوتا هاي معتبري همچونبرندالمللي با چندين شركت بين

هاي پس از در سالژاپن رشد اقتصادي بااليي را شود، مالحظه مي 2و  1كه در نمودارهاي  طورهمان

خصوص در بخش مسكن، رشد بهبا تركيدن حباب دارايي  1990 سالاما از  ،تجربه كرده جنگ جهاني دوم

شدت كاهش يافته و براي بيش از يک دهه رشد اقتصادي اندک را تجربه كرده است. اين اقتصادي اين كشور به

 .(2017 ،زاده حصارييوشينو و تقي) دوران در بين اقتصاددانان به دهه از دست رفته اقتصاد ژاپن معروف است
 

 2016-1870توليد ناخالص داخلی ژاپن از سال . 1 نمودار

 (2011سال هاي قيمت برابري قدرت خريد به حسبردالر، ب ميليارد) 

 

Source: https://www.worldeconomics.com/GrossDomesticProduct/Japan.gdp
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 درصد()  . نرخ رشد توليد ناخالص داخلی واقعی ژاپن2 نمودار

 
 world bank.: 2016تا  1960و از سال  http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/data.html: 1959تا  1871از سال  :مأخذ
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در  ازجمله ژاپن 1اقتصادي كشورهاي شرق آسيا دارند كه موفقيت تأكيدطرفداران ديدگاه نئوكالسيک 

 اقتصاد كالنگويند كه اقتصادهاي موفق آسيا در ايجاد محيط باثبات نهفته است. آنها مي 2نيل به اصول و بنيادها

گذاري در اند. سرمايهالمللي بهتر عمل كردهي براي پيشبرد رقابت داخلي و بينو نيز چارچوب قابل اعتماد حقوق

نيروي انساني، آموزش و پرورش و بهداشت، وظيفه قانوني و مشروع دولت در چارچوب نئوكالسيک بوده است 

 ،گزارش معجزه آسياي شرقي) دارند تأكيد كشورهاي مذكورو مدافعان آن بر اهميت سرمايه انساني در موفقيت 

گردان اصلي زندگي اقتصادي از موفقيت شرق آسيا، بازار صحنه در تعبير نئوكالسيک .(19 :1993بانک جهاني، 

كنگ، و هنگ) ( گفته است كه در ژاپن83: 1979، چن)طور مثال هكند. باست و دولت نقش جزئي بازي مي

سبي براي محيط منا آنچه دولت فراهم آورده است»كره، سنگاپور و تايوان( از مداخله دولت خبري نيست. 

 .(110 :همان) «منظور انجام وظايف آنهاستكارفرمايان به

و تايوان مورد  جنوبي حداقل در مورد ژاپن، كره ،هاي اخير، تعبير نئوكالسيكي از منابع رشد سريعدر سال

شواهد شوند با مدارک و خوانده مي 3«نظر طلبتجديد»انتقاد قرار گرفته است. طرفداران اين نظر جديد كه گاه 

ها را تشويق كرده است. در طور گسترده و گزينشي، برخي بخشاند كه دولت در اين سه اقتصاد بهنشان داده

واقع مدافعان اند. درها در هريک از اين سه اقتصاد در مواقعي با قدرت در بازارها مداخله كردهحقيقت دولت

آسياي شرقي كامالً با مدل نئوكالسيكي مطابقت ندارد و اند نشان بدهند كه توانسته «طلبانديدگاه تجديدنظر»

با  و بيشتر گيردها در بازارهاي مالي به اين آساني در چارچوب نئوكالسيک جاي نميسياست صنعتي و مداخله

بر اين، مدل نئوكالسيک، رشد را با يک سلسله آيد. عالوههاي توسعه تحت رهبري دولت جور در ميمدل

ادهاي آسياي شرقي اقتص هاي درآميختهدهد، حال آنكه سياستبتاً ثابت استاندارد توضيح ميهاي نسسياست

«. بازار را هدايت كردند»هاي آسياي شرقي گويند كه دولتپذير است. تجديدنظرطلبان ميمتنوع و انعطاف

طلبان نظرقبول دارد، تجديدر ناكامي بازار موارد نسبتاً معدودي را د صرفاًخالف ديدگاه نئوكالسيک كه بر

 گذاري به طرف صنايعي كه باالترين رشد را براي كل اقتصاد به ارمغانمعتقدند كه بازار براي هدايت سرمايه

 دنكنها اين امر را جبران ميعمدي قيمت «كاذب كردن»ها با در آسياي شرقي دولت آورد، كالً ناتوان است ومي

 كنندصورت پيشرفت نمي دهند( تا بتوانند صنايعي را رونق دهند كه در غير اينميساختار انگيزشي را تغيير )

 .(19 :1993گزارش معجزه آسياي شرقي، بانک جهاني، )

ه بررسي تجربه بهاي تجربه كشورها در حمايت از توليد است كه گزارشگزارش حاضر يكي از مجموعه 

جهش رشد  ولت در دورانكيد بر نقش و عملكرد دأيافتگي با تصنعتي شدن و توسعه فرآينددرخشان ژاپن در 

تاريخ  جمالي سيربه بررسي ا حاضر پردازد. بخش اول گزارشمي ي پس از جنگ جهاني دوم(هاسال) اقتصادي

 شود. يم يلدر رشد اقتصادي اين كشور تحل مؤثرپردازد و در بخش دوم مهمترين عوامل اقتصادي ژاپن مي
 

                                                 

 جنوبي، سنگاپور، تايوان، اندونزي، مالزي و تايلند. كنگ، كرههنگكشورهاي ژاپن،  .1

هاي كالن در نيروي گذاريسرمايههايي است كه ثبات اقتصاد كالن، بر اصول، سياستهاي مبتنيبعضي از مهمترين سياست .2

 شود.ها و درگشايي به روي تكنولوژي خارجي را شامل ميهاي مالي باثبات و مطمئن، دستكاري محدود قيمتانساني، سيستم

3. Revisionist View 
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 تاريخی تحوالت اقتصادي ژاپنسير  .1

در اين بخش نكات برجسته تحوالت اقتصادي در ادوار تاريخي مهم ژاپن با هدف بسترسازي براي 

 .شودهاي بخش بعدي مرور ميتحليل

 

 (  1867-1603) 1 «ادو»دوران  .1-1

سياست ژاپن همواره  كردند،ها بر ژاپن حكومت ميسامورايياواخر قرن دوازدهم تا قرن هفدهم كه از 

پس از نبردي  2«توكوگاوا»داد تا در نهايت بارها رخ ميهاي داخلي و جابجايي قدرت ثبات بود. جنگبي

ميالدي  1603كرد. توكوگاوا دولت جديدي را در سال كشور را متحد ميالدي  1600ساز در سال شتسرنو

 .(27 :1394اونو، ) كشور حكومت كردندسال بعد بر  264. خاندان توكوگاوا تا كرد تأسيسدر ادو 

كار و بسيار ديوانساالر بود و نظم اجتماعي شديدي را برقرار و حكومت ادو از لحاظ سياسي محافظه

، آرامش بر كشور حكمفرما شد. ديوانساالرارتباط و تجارت خارجي را قدغن كرد. تحت حكومت سختگير 

تدريج افزايش يافت و وري كشاورزي بهن طول كشيد، بهرهقرالمللي كه بيش از دو در دوران انزواي بين

تجارت، ماليه و صنعت رشد كرد. همچنين فرهنگ منحصر به فرد ژاپن توسعه يافت و شرايط براي 

 .(17: 1394اونو،) صنعتي شدن كشور مهيا شد

هاي شرطپيششود، زيرا مي اعتقاد دارد توسعه اقتصادي ژاپن از دوره ادو آغاز 3«كنيچي اونو»

 ند از: بود ها عبارتشرطشدن و نوسازي در اين دوره ايجاد شدند. اين پيشصنعتي

 ،يكپارچگي و ثبات سياسي -

 ،توسعه كشاورزي از نظر مساحت منطقه زيركشت -

 ،و پيدايش بازارهاي ملي يكپارچه ونقلحملتوسعه  -

 ،افزايش تجارت، ماليه و گسترش طبقه بازرگانان مرفه -

 ،وري غذا، صنايع دستي و ساير موارد(آفر) صنعت پيشامدرنگسترش  -

 ،محليهاي ترويج صنعت توسط دولت -

 .(29 :1394 اونو،) سطح باالي تحصيالت -

ه كند، اما بييد ميأرا تدر دوره ادو ژاپن  هاي صنعتي شدنشرطايجاد پيش 4«ادوين رايشاوئر»

اقدامات »داند: ماندگي شديد ژاپن نسبت به اروپا ميهرحال اقدامات دولت توكوگاوا را عامل عقب

بود. آنان از پيشرفت عادي اجتماعي و اقتصادي  مؤثرتوكوگاواهاي نخستين براي ادامه رژيم خود كارآمد و 

                                                 

1. Edo 
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هاي كه از لحاظ پيشرفت عمل آوردند، مانع ابتكار مردم شدند و ژاپن را چنان منزوي ساختندممانعت به

العاده از اروپا عقب افتاد. با اين همه بايد پذيرفت كه توكوگاواها در استقرار ثبات علمي و صنعتي فوق

العاده دست يافتند. بين اواسط قرن هفدهم و اواسط قرن سياسي كه مورد نظرشان بود به توفيقي فوق

 اي كه به نحوي حكومت را تهديد كندنه حادثه ، نه انقالب يا اغتشاشي در ژاپن روي داد ونوزدهم

 .(96: 1379 رايشاوئر،)

رن نوزدهم از قسرعت افزايش يافت. در آغهدر صلح و آرامش طوالني اين دوره توليد صنعتي و تجارت ب

قيقي و گروهي بزرگ دار حثروت هنگفتي گرد آورده بودند. يک طبقه سرمايه ،هاي بازرگانبسياري از خانواده

بود و براي  آمده بود. همه چيز براي نوسازي اقتصادي ژاپن مهيا وجودبهديده كار تجربهواز صاحبان كسب

 .(102: 1379 رايشاوئر،) شدجهان گشوده ميتحقق آن فقط بايد درهاي كشور به روي تجارت با بقيه 

 

 (  1914-1868) 1«ميجی»دوران . 2-1

ي هاسال هاي غربي براي درهم شكستن انزواي ژاپن در دوره توكوگاوا در فاصلهقدرتهاي در پي تالش

به  1868ميجي از طريق كودتايي در سال  امپراتورهايي در ژاپن شكل گرفت و تنش 1856و  1853

هاي قالب(. اين كودتا كه به انقالب ميجي معروف شده است برخالف ان13: 1377اسميث، ) قدرت رسيد

گروهي  وسيلهبهريزي شد و بلكه با دقت از طرف مقامات باال طرح ،نجوشيد پايينقرن نوزدهم اروپا از 

ن آن سابقه . اكثر رهبراشدملت تحميل  كوچک و نيرومند كه زمام حكومت را در دست داشتند بر نسبتاً

ز سالخوردگان اينكه جوان بودند از جنبه ذهني و عاطفي بيش ا دليلبهسامورايي واحد داشتند و  أو منش

عنوان بخشي و به(. براي مشروعيت120: 1379 رايشاوئر،) دادندرات در ژاپن عالقه نشان ميبه اجراي تغيي

 .(55: 1394اونو، ) به مقام رياست دولت ترفيع يافت امپراتورنماد اتحاد حكومت، 

از نگاه  هاي فوري آنانهيچ برنامه روشني براي عمل نداشتند. اولويتدر ابتدا رهبران دولت ميجي 

 ،كفايت و ارتش ملي بود. مطالعه دقيق اوضاع و احوال اروپا ايجاد حكومت مركزي با «دنيس اسميث»

صنعتي ساختن كشور پايه اساسي قدرت  خصوصبهرهبران ميجي را متقاعد ساخت كه نوسازي اقتصاد و 

وحه كار دولت جديد قرار داد. هاي سنتي نيز اصالح آموزش و پرورش را در سرلنظامي است. ديدگاه

ها جايي رحال در برنامهه ولي به ،كمي داشت نسبتاًچه در ابتدا اصالح نظام سياسي ژاپن اولويت اگر

اهداف رهبران دوره ميجي را  «كنيچي اونو»(. 28: 1377اسميث، ) براي آن در نظر گرفته شده بود

سازي و نوسازي ژاپن را هدف روشن و مشخص حكومت بندي كرده است. وي غربيديگر اولويت ايگونهبه

انگيزه دستيابي به چنين  ،ماندگي شديد ژاپن در برابر غربداند كه پس از آگاهي از عقبميجي مي

كه  استسازي، ايجاد قانون اساسي و نوسازي نظامي شود. اين نوسازي شامل صنعتيمي هدفي ايجاد

                                                 

1. Meiji     (ور ژاپنتلقب امپرا)  
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ر هاي بسياري بر ساما رهبران ميجي كشمكش ،اهداف مشترک تمام سياستمداران و توده مردم است

 .(56: 1394اونو، ) ندروش رسيدن به اهداف فوق داشت

 آمريكاهيئت رسمي از مقامات ارشد ژاپن حدود دو سال به اروپا و  1873-1871ي هاسالدر خالل 

هاي نابرابر و مطالعه فناوري و مذاكرات اوليه براي اصالح معاهدهفرستاده شد. هدف اين گروه انجام 

پس  رب قرار گرفت وفناوري غ تأثيربسيار تحت  1«اوكوبو»غرب بود. بين اعضاي گروه اعزامي، هاي نظام

او هاي را ترويج داد. سياستسازي وزير امور ماليه با تمام توان صنعتيعنوان به از بازگشت به ژاپن وي

و  آهنراهاده، خطوط هاي صنايع داخلي، احداث جمشاوران خارجي، ميزباني نمايشگاهشامل استخدام 

ريسي، توليدات نظامي، ابريشمي براي هاي كشاورزي بود. بسياري از كارخانجات دولتمراكز پژوهش

سهامي ي هاشركتجديد پول و بانكداري و هاي شدند. نظام تأسيسو استخراج معادن سازي كشتي

 .(57 - 56 :1394اونو، ) معرفي شدند

 مراتب مهمتر بود. درعامل پويايي بخش خصوصي بههاي رسمي دولت، وجود اهميت سياستبا 

عهده داشتند و داي رهبري را بهقدرتمندي نظير شيبوساوا، ايواساكي و گوبخش خصوصي تاجران رأس 

ي توليد هاشركتاستثناي به نيز ي دولتيهاشركتتدريج شكل گرفت. بزرگي به وكاركسبهاي گروه

خته شدند ونفوذ به بهاي ارزان فر به تاجران با هاشركتاين  .پس از مدتي خصوصي شدند كاالي نظامي

 .(71و  58: 1394اونو، )شد  1881كه اين امر منجر به رسوايي سياسي در سال 

ير امور آهن، تلگراف و ساراهقبيل  اي از خدمات، ازپارهميجي دولت دارد كه  تأكيدرايشاوئر 

ي وام يا وسايل ها و صنايع از طريق اعطابه بسياري از شركت ايجاد و اداره كرد و ساًأمنفعه را رالعام

رتي نوين و ريسي بنا نهاد. به توسعه ناوگان تجاسازي و نخهاي كاغذگوناگون ديگر كمک كرد. كارخانه

ديگر  سازي كمک كرد. توسعه صنايع ابريشم را مورد تشويق قرار داد و بسياري ازنيز صنعت كشتي

عداد تكمک مالي به  خصوصي را از مساعدت و راهنمايي خود برخوردار ساخت. ات اقتصادي بخشمؤسس

انگيز بعضي از داران خصوصي اوايل دوره ميجي و حمايتش از آنان موجب رشد شگفتاندكي از سرمايه

 صورتبهو  العاده يافتكوچک افزايشي خارق نسبتاًهاي ات مالي و تجارتي شد. سرمايهمؤسس

ها و اي از كارتلها فعاليت داشتند و شبكهرگ اقتصادي درآمد كه در كليه زمينههاي بزيامپراتور

ر دست دادند كه زمام همگي آنها در دست يک شركت مادر يا دهاي به هم پيوسته را تشكيل ميشركت

 .(135: 1379 رايشاوئر،) گروه كوچكي از صاحبان سرمايه بود

ولي صنايع  ،در نساجي بود ويژهبهصنايع سبک سازي ميجي در اصل صنعتيسازي صنعتي

هاي ژاپن با تقليد از مدل آالتماشيني غيررقابتي بود. المللبينآالت همچنان ضعيف و در سطح ماشين

به معناي قيمت نازل وكيفيت پايين بود. « ساخت ژاپن»غربي ساخته شده بودند. در دوره ميجي عبارت 
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اين آمادگي الزم وجود شد و صادرات وجود نداشت. با فقط وارد ميآالت در طول دوره ميجي ماشين

در طول جنگ  آالتماشينتوسعه صنايع سنگين و  درواقعشد. براي جهش بزرگ در دوره بعد فراهم مي

 .(96: 1394اونو، ) جهاني اول و پس از آن آغاز شد

 گذاري مستقيمدر دوره ميجي برخالف كشورهاي درحال توسعه امروزي، در عمل هيچ سرمايه

گذاري مشترک شركاي خارجي و محلي صورت هاي خارجي و سرمايهكل سرمايه صورتبهخارجي 

خدام مشاوران تكنولوژي غربي نيز به سه روش مجزا وارد ژاپن شد و مورد پذيرش قرار گرفت: استنگرفت. 

 .(80و  78 :1394اونو، ) ، آموزش مهندسان ژاپني، كپي كردن و مهندسي معكوسخارجي

هاي بر بانکكار كرد. عالوهآغاز به 1882بانک مركزي ژاپن در سال  تأسيسنظام بانكداري مدرن با 

جه بيشترين بودند. اما شد تأسيسگذاري سرمايه هبودج تأمين تخصصي نيز برايهاي بانک ،تجاري

ندان چواسطه مالي عنوان به كردند و نقش بانکمي تأمين هاي خصوصيژاپن را خود بنگاهسازي صنعتي

ي را ايفا بر اين سازوكار انتقال بودجه از بخش كشاورزي به بخش صنعتي نقش مهمپررنگ نبود. عالوه

گذاري عمومي سرمايهدجه بو تأمين براي روستائيانبه اين ترتيب كه ماليات پرداختي زمين توسط  ؛كرد

تشار و فروش اندازهاي خارجي از طريق انگرفته شد. در اواخر دوره ميجي پس كاربههاي مختلف و يارانه

 بود اندک ،يلحاظ كمّهاي مركزي و محلي گردآوري شد كه بهاوراق قرضه به پول خارجي توسط دولت

 .(120 - 119 ،116 :1394اونو، )

خوردار از عمق چنداني بر سياسيدر مقايسه با تغييرات گسترده نظام اقتصادي، اصالحات نظام 

د و ژاپن شبرگزار  1890ر سال دتصويب شد. نخستين انتخابات  1889قانون اساسي ژاپن در سال نبود. 

ل ژاپن ترداراي حكومت پارلماني پيوست. اما بنيانگذاران حكومت ميجي كماكان كن گروه كشورهايبه 

ه از همان وزيران هموارنخست 1918كردند تا سال ها مرتب تغيير ميو با اينكه كابينه را برعهده داشتند

فلک وچرخ صورتبه ترتيببها بودند كه شدگان سياسي آنهاز حمايت ي ياگروه كوچک رهبران دوره ميج

كن روحيه ل ،ربي درآمده بودغ صورتبهآمدند. نظام اداري ژاپن نيز يكديگر بر سر كار ميجاي به سياسي

 .(131 - 130 :1379 رايشاوئر،) ي دولت پدرساالرانه استبدادي منفک نشده بودهاسنتحكومت از 

 

 (1945-1914) دوران بين دو جنگ جهانی. 3-1

اقتصاد شود. آغاز جنگ جهاني اول براي ژاپن شروع دوره جديدي از رشد و تحول اقتصادي محسوب مي

ينده و كمبود ذخاير طال دست به گريبان بود، در آكه پيش از جنگ جهاني اول با كسري تجاري فز ژاپن

انتقال تقاضاي جهاني  دليلبهدوره جنگ با افزايش شديد تقاضاي خارجي تا حد زيادي به تحرک درآمد. 

آمد. با وجود كيفيت  وجودبهرونق شگرفي در صادرات  ،آمريكاتوسعه اقتصاد  دليلبهز از اروپا به ژاپن و ني

شدند. در طول جنگ محصوالت توليدي ژاپن، آنها همچنان جايگزين محصوالت ناياب اروپايي ميپايين 
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برابر شد و توليد ناخالص ملي واقعي افزايش يافت و به رشد  جهاني اول سطح قيمت داخلي بيش از دو

 .(127: 1394اونو، ) درصد رسيد 10نزديک به  ساليانه

اين صنايع  مند شدند. از ميانرونق ناشي از صادرات چنان گسترده بود كه تمام صنايع از آن بهره

و  1913ي هاسالسرعت گسترش يافت. بين سازي بسيار سودآور بود و بهكشتيونقل دريايي و حمل

 آالتماشين ازجمله: مند شدندبرابر شد و صنايع خاصي از اين افزايش توليد بهره 65/1توليد كل  1919

 .(128: 1394اونو، ) برابر( 6/1) برابر( و منسوجات 6/1) برابر(، مواد شيميايي 8/1) برابر(، فوالد 1/3)

صاد ژاپن اما اقت ،در امور تجاري ايجاد شدوقفه كوتاهي  1918ني اول در سال با پايان جنگ جها

سري ركود ژاپن متحمل يك 1920از آن در دهه عملكرد خوبي داشت. پس  1919همچنان در سال 

يميايي حال رشد بود و صنايع سنگين و شاما در همين شرايط صنعت در ،كي شداقتصادي و بحران بان

ل با وجود تقاضاي كل تا حدودي اندک، گسترش زيادي يافت. رشد صنايع سنگين و شيميايي شام

شد. سياست آالت عمومي و ابريشم مصنوعي ميينآالت برقي، ماشصنايع فوالد، مواد شيميايي، ماشين

شتر ژاپن توانست بي 1930سرعت صورت گرفت و در دهه جانشيني واردات در مورد اين محصوالت به

يل متعددي الدآالت را در داخل توليد كند كه اين دستاورد بزرگي در مقايسه با دوره ميجي بود. ماشين

  وجود دارد: اين دوراندر  براي رشد صنايع سنگين و شيميايي

ابل در مق نخست، جنگ جهاني اول موجب افزايش فعاليت اين صنايع با حمايت مصنوعي از آنها

 .شدتوليدات اروپايي 

هاي توسعه نظامي توسط دولت، حمايت :دوم، وجود سياست حمايتي: سياست مالي فعال ازجمله

 ز رقابت.اجلوگيري  منظوربههاي صنعتي اي براي صنايع سنگين نوظهور و نيز ترويج تشكيل كارتلتعرفه

 .رساني با رشد توليد برق هيدروليکسوم، پيشرفت شبكه برق

با ژاپني هاي گذاري مستقيم خارجي. شركتچهارم، جذب فناوري خارجي از طريق سرمايه

پني، هاي تابعه ژاشركت تأسيسو اروپايي روابط تجاري مختلفي ازجمله يي آمريكاهاي عظيم شركت

 .برقرار كردند گذاري مشترک، مشاركت در سرمايه و همكاري فنيسرمايه

 اونو،) آالتيا ماشينسازي مثال بين صنعت فوالد و كشتي برايپنجم، ايجاد ارتباطات صنعتي 

 .(132و  130 :1394

تجربه كرد كه  1932-1930هاي ژاپن شديدترين ركود اقتصادي تاريخ معاصر خود را در سال

سقوط بازار سهام  خارجي شامل املوع وجود آمد.ل خارجي و داخلي زير بهمادليل وقوع همزمان عوبه

داخلي امل ودنبال آن ركود بزرگ ايجاد شده در اقتصاد جهاني و عو به 1929استريت در اكتبر وال

سازي كشور براي بازگشت به مد و آمادهآناكارهاي ها و بنگاهسياست تورم منفي دولت براي حذف بانک

همزماني سياست تورم منفي با ركود بزرگ اقتصادي جهان بري طال به پيش از دوران جنگ بود. نرخ برا
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، با تغيير دولت. شدسياسي  هاي اجتماعي وموجب افزايش بيكاري و نارضايتي مردم از دولت و ناپايداري

هايي عكس دولت قبلي اعمال كرد. سياست پولي و مالي ، وزير دارايي دولت جديد، سياست«تاكاهاشي»

. ژاپن در ميان كشورهاي بزرگ، نخستين شد 1932انبساطي موجب بهبود تدريجي اقتصاد ژاپن در سال 

 .(163 و 158-157 :1394 اونو،) چيره شد 1930كشوري بود كه بر ركود بزرگ دهه 

ترور  ونيروهاي نظامي قرار گرفت و كودتا و جنگ  تأثيرت تدريج تحاز اين پس سياست ژاپن به

واپيماهاي كشتي و ه ويژهبهريزان اقتصادي حداكثرسازي توليدات نظامي هدف اصلي برنامه آغاز گرديد.

. فتجنگي شد. فعاليت صنايع سبک تا حد زيادي متوقف شد و صنعت نساجي تا حد زيادي از بين ر

يسم اقتصادي تدريج از ليبرالفكرانه بهتفكر سياسي و روشن 1930، در دهه واقعدر .(165: 1394اونو، )

شت براي اين چرخش وجود دا يادي. داليل زيافتبه سمت كنترل بيشتر تحت مديريت دولت تغيير 

قابت بيش ، اين ديدگاه كه راهري اقتصاد شوروي، ركود اقتصاديماركسيسم، موفقيت ظ تأثيرجمله: از

وره و سرخوردگي از سياستمداران و احزاب سياسي. در اين د شدها از حد موجب تشديد افت قيمت

كنترل دولتي  به سر رسيده و از اين پس آمريكاكردند دوره اقتصاد بازار آزاد به سبک بسياري گمان مي

 .(160: 1394اونو، ) شودميپذيري اقتصاد ملي و انحصار صنايع باعث تقويت رقابت

 

 تاكنون( 1945) دوران پس از جنگ دوم جهانی. 4-1

  الب سه دوره بازسازي يا اصالحات پس از جنگتوان در قدوم را مي دوران پس از جنگ جهاني

تاكنون(  1973) ( و دوره ركود و كاهش رشد اقتصادي1973-1952) (، دوره رشد سريع1945-1951) 

 تفكيک كرد. 

ا تنه درواقعتوسط متفقين و  پس از شكست سنگين ژاپن در جنگ جهاني دوم اين كشور اسماً

آن اشاره  كه در ادامه بهاشغال شد. برآوردها از خسارات ناشي از جنگ  آمريكاتوسط اياالت متحده 

باران بمنشان از عدم آسيب جدي ظرفيت اقتصادي و صنعتي اين كشور دارد. به عقيده اونو، شود مي

رواني  يرتأثولي  ،رفت نشداي كه انتظار مياتمي ژاپن موجب كاهش ظرفيت توليد اين كشور تا اندازه

درصد  20، توليد تا 1946و  1945ي هاسالفاصله پس از جنگ در در نتيجه بال شديدي برجاي گذاشت.

افت كه يدرصد مقدار توليد دوران پيش از جنگ كاهش  30بيشترين مقدار توليد در دوران جنگ و تا 

 .(181: 1394اونو، ) علت آن فقدان منابع و عوامل توليد مورد نياز بود نه كمبود ظرفيت توليد
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 درصد()  جنگ جهانی دومژاپن در از دست رفته . ثروت ملی 1 جدول

  نسبت تخريب نوع دارايی فيزيكی

 25 هاكل دارايي

 80 هاكشتي

 34 آالت صنعتيماشين

 25 هاسازه

 24 مواد صنعتي

 21 دارايي خانوارها

 16 ارتباطات و منابع آبرساني

 10 خطوط برق و گاز

 10 ايوسائط نقليه ريلي و جاده

 .(1949) تثبيت اقتصادي ژاپن هيئت، به نقل از 180 :1394اونو،  :مأخذ

 

رفت كه يعني يک سال پس از پايان جنگ، كمبودها بسيار شديد بود و بيم آن مي ،1946در سال 

ژاپن اقدام به  دولت ،شماري در اثر گرسنگي بميرند. براي مقابله با سقوط توليد و افزايش بيكاريمردم بي

ري بودجه از كس تأمين ها كرد.منابع مالي الزم براي پرداخت يارانه و كنترل قيمت تأمين چاپ پول براي

 .(183 :1394اونو، ) شد 1949تا سال  1946طريق انتشار پول باعث پديد آمدن تورم سه رقمي از سال 

شور كدرصد ثروت ملي اين  5/41جنگ و شكست در آن براي ژاپن به بهاي حدود ، اسميثاز نظر 

فت؛ در بر باد ر بود، شدههاي نظامي ت و فعاليتهايي كه مصروف توليدا: همه داراييه استشدتمام 

كيت امپراتوري ز مالآن، ژاپن ا برعالوهژاپن نيز منهدم شد. « مياهاي غيرنظدارايي»درصد  25همان حال، 

ه جنگ در خاتم . ثروت مليشدگذاري كرده بود، خلع و نيز منابعي كه در آن سرمايه استعماري خود

دي ژاپن در بود. جنگ اقيانوس آرام به بهاي تمامي ارزش واقعي توسعه اقتصا 1935اندكي بيش از سال 

صورت وقوع،  در ه نبود؛ ژاپن از يک جنگ زميني كهدهه قبل از تسليم، تمام شد. اما تصوير كامالً سيا

ده بود. ساخت، در امان مانتر ميسخت مراتببهات اين كشور را تأسيسات صنعتي و ساير تأسيستخريب 

حفوظ ماند. مبود كه زيربناي صنعتي ژاپن تا حدودي  ايگونهبههاي اياالت متحده براي بمباران تاكتيک

 دوام شهرهايهاي سست و بيكننده به قدري زياد بود كه خانههاي ويرانزا به بمبهاي آتشنسبت بمب

، درواقع. ميليون ژاپني كشته يا مجروح شدند 8ر خالل جنگ حدود طرز وحشتناكي منهدم شد. دژاپن به

ارد شده هاي صنعتي بود. شدت خسارات وهاي فرو ريخته بر ژاپن متوجه هدفكمتر از نيمي از كل بمب

در ابتدا  كمتر از حدي بود كه مراتببههاي ارتباطي آهن و زيرساختها، ذوبسازيها، كشتيبه كارخانه

 .(51: 1377اسميث، ) شدتصور مي

نظامي ساختن ژاپن، استقرار دمكراسي و اعمال ئيان سه هدف غيرآمريكاساله اشغال هفتدر ابتداي دوره 

ها و كمک به ايجاد و تقويت ي، اصالحات ارضي، انحالل كارتلشد. لذا تغيير قانون اساسمجازات دنبال مي

www.irpublicpolicy.ir



 
 

 
13 

اي در چرخش صدوهشتاد درجه 1947به يكباره در سال  كارگري در دستور كار قرار گرفت. اماهاي اتحاديه

 .(61: 1377اسميث، ) هاي تعيين شده به يكباره متوقف شدندهاي اشغالگران ايجاد شد و برنامهسياست

هاي اياالت متحده وجود داشت. اولين و مهمترين گرد در سياستهم پيچيده براي اين عقبچند دليل در

سازان و شوروي بود، كه باعث شد بسياري از تصميم آمريكاينده روابط آوخامت فزآنها، آغاز جنگ سرد و 

كوشيد تهديد مشهود كه مي آمريكايک حلقه اساسي در شبكه جهاني امنيت عنوان به واشنگتن، ژاپن را

المللي را محصور سازد، تلقي كنند. اين تحليل خواستار توقف هر سياستي بود كه موجب تضعيف كمونيست بين

اپيوستگي اجتماعي و مضايق مادي نتواند موجب سقوط ژاپن به ن، تا شودساختار جامعه و اقتصادشكننده ژاپن 

 منظوربهانجام شد  1947گيري در اياالت متحده، كه در سال تصميم دامن كمونيسم شود. تغيير افراد و ساختار

در سياستگذاري در واشنگتن،  1«كننجرج»نفوذي چون حياتي بود؛ حضور شخصيت بسيار با تحقق اين تحول

هاي اياالت ها وارد ساخت كه اعتقاد داشت در آينده وجود ژاپن براي سياستمردي را به كانون تدوين سياست

 (.89: 1377اسميث، ) ناپذير خواهد بودمتحده در شرق آسيا اجتناب

گهداشتن ژاپن، سرپا نينده ادليل دوم اين تغيير سياست، درواقع تالشي براي كاهش بار هزينه فز

در سه سال اول پس از خاتمه جنگ اقيانوس آرام، اقتصاد ژاپن با مضايق شديدي  .بود براي اياالت متحده

كه فقط براي ، اياالت متحده مجبور شد 1948و ماه ژوئن  1945رو بود. در فاصله ماه سپتامبر هروب

، يک ميليارد دالر كمک غيرنظامي به جمعي در اثر گرسنگي و سقوط اقتصادجلوگيري از مرگ دسته

هاي اياالت متحده در مدت اشغال به ديده تأييد ناظراني كه به سياست ي از. بعضكندژاپن ارسال 

گرد را به تالشي براي حفظ اصالحات اساسي از طريق بهبود شرايط اقتصادي ژاپن و نگرند، اين عقبمي

تر جويانهگاهي عيباند. اما دانشوراني كه ديدتعبير كردهجلب حمايت عمومي از ساختار جديد  وسيلهبدان

گرد را بخشي از تالش هاي اياالت متحده در دوره پس از جنگ دارند، عقبنسبت به انگيزه و يا خصمانه

كه در آن ژاپن به  كنندبراي اياالت متحده تلقي مي الملليبراي ايجاد يک موقعيت غالب در اقتصاد بين

 (.90: 1377اسميث، ) 2داري تحت سلطه اياالت متحده وابسته خواهد شدهيک نظام سرماي

د ژاپن، يي احياي اقتصاآمريكاو مديران كه به عقيده طرفداران موضوع پاكسازي رهبران تجاري 

پيوند  هاارتلكدر خواهد كرد، با مسئله تعداد قابل توجهي از نخبگان صنعتي ماهر ژاپن را از ميدان به

نحالل ، ا1948 ـ1947ي هاسالنزديكي داشت. پيروزي از آن رزمندگان جنگ سرد بود و در نتيجه در 

 (.94: 1377اسميث، ) سروصدا كنار گذاشته شدو پاكسازي تجار بي هاكارتل

ترين نشانه آنكه سياست اياالت متحده در قبال ژاپن در شرف تغيير بود، پيشرفت سريع در مطمئن

، هيچ انديشه ثابتي درباره مدت اشغال وجود 1945تسليح مجدد ژاپن بود. در سال و جهت خاتمه اشغال 

، احتمال خاتمه 1947طول بكشد. در ماه مارس  سال 25شد كه احتماالً زده مي نداشت، اما حدس

                                                 

1. George Kennan 

2. Schaller, 1985 
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كه اهداف اساسي  شدمزورانه ادعا  نسبتاًو  شداشغال از طريق انعقاد يک معاهده صلح با ژاپن مطرح 

ژاپن بهاي آن را پرداخت. يک پيمان امنيتي  ،اشغال محقق شده است. ساعتي پس از امضاي معاهده صلح

وند داد. اين پيمان، ضا رسيد، ژاپن را به نظام امنيتي اياالت متحده پيكه ميان اياالت متحده و ژاپن به ام

. پيمان امنيتي، كه مخالفت شديدي كردهاي اين كشور در ژاپن تضمين را بر پايگاه آمريكاتداوم كنترل 

 .(97 - 96: 1377اسميث، ) را در ژاپن برانگيخت، موضوع تسليح مجدد را مطرح ساخت

تورم  ، نرخ1945ترين مسائل اقتصادي دوره اشغال بود. در سال يكي از جديگسيخته تورم لجام

افزايش  زدايي انجام شد،هاي گوناگوني كه براي تورمتالش ه، در نتيج1948درصد بود. تا سال  365

 .(95: 1377اسميث، ) درصد تقليل يافت 165ها به قيمت

. داج كه ه ناظر بر اقتصاد ژاپن منصوب شدويژ نمايندهعنوان به 1«جوزف داج»، 1948در دسامبر 

بود، در اصالحات پولي در بخش غربي آلمان مشاركتي محوري داشت  «ديترويت»يک بانكدار از اهالي 

و تورم را با موفقيت تحت كنترل در آورد. داج به تحقق همين هدف در ژاپن گماشته شد. فشار 

دولت ژاپن، قطع مازاد عرضه پول از طريق متوقف  اي متوازن بههاي داج بر تحميل بودجهسياست

اي دولتي به صنعت متمركز بود. برخي از و خاتمه دادن به پرداخت يارانه جهانيساختن وام از بانک 

اند كه اند، حال آنكه بعضي ديگر به اين نتيجه رسيدهناظران در مورد ضرورت طرح داج ابراز ترديد كرده

 هاي قبل از آنهاي داج شالوده رشد اقتصادي آينده ژاپن را بنا نهاد. حتي با طرح داج و تالشسياست

و ذخاير ارزي الزم را « آميز فعالبازار رقابت»ژاپن هنوز يک  1950براي احياي اقتصاد ژاپن، در سال 

با آغاز جنگ كره قاطعانه احيا آالت و مواد خام، در اختيار نداشت. اساساً اقتصاد ژاپن براي خريد ماشين

 بسيار بااليي را تجربه كرد.رشد هاي نرخ 1973و ژاپن تا سال  (96 - 95 :1377اسميث، ) شد

 

 بر رشد اقتصادي ژاپن مؤثرعوامل . 2

ترين آنها در ادامه عمدهبرخي از دانست كه  مؤثرتوان در رشد اقتصادي ژاپن عوامل متعددي را مي

 بررسي خواهد شد.

 

  2كسب وكارهاي گروه. 1-2

وكار در اقتصاد ژاپن به تفكيک دو مقطع زماني هاي كسبخش تعريف، روند تكامل و نقش گروهدر اين ب

كوچک  بزرگ با وكارهايشده و در ادامه به اجمال به ارتباط كسبقبل و بعد از جنگ دوم جهاني بررسي 

 شود.و متوسط پرداخته مي

                                                 

1. Joseph Dodge  

2. Business Groups 
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 دوران قبل از جنگ جهانی دوم. 1-1-2

اي به مجموعه زايباتسو. اندمعروف بوده 1«زايباتسو»قبل از جنگ جهاني دوم به  وكار ژاپن،هاي كسبگروه

كامل يا بخشي در مالكيت يک شركت  طوربهشود كه لحاظ قانوني مستقل اطالق ميهاي بهاز بنگاه

انحصاري مالک هلدينگ يا شركت مادر  طوربهان گاه مؤسسهلدينگ يا شركت مادر هستند. خانواده يا 

هرنوع هاي كه ويژگي زايباتسو به سه نوع قابل تفكيک است گروه دارند.هاي ي بر بنگاهمؤثربوده و كنترل 

 .(Miyajima & Kawamoto, 2010: 98) در ادامه آمده است

خانوادگي،  متمركز لدينگ خصوصي با مالكيتساختار گروهي هرمي، داراي شركت ه ـ نوع اول

؛ شامل در نوع فعاليت تنوع گسترده 2،اهرمي كوچکنسبت ي تابعه، هاشركتنظارت دقيق هلدينگ بر 

 3.ميتسويي، ميتسوبيشي و سوميتومو

ي، داراي شركت هلدينگ مراتبسلسلهبرخي ساختار گروهي هرمي و برخي داراي  ـ نوع دوم

كم در نوع بسيار تنوع  نظارت ضعيف هلدينگ، نسبت اهرمي بزرگ، خصوصي با مالكيت خانوادگي،

 4.ياسودا، فوروكاوا، اوكورا، آسانو، سوزوكي، كاوازاكي كوچكتر نسبت به نوع اول؛ شامل، اندازه فعاليت

پراكندگي  كارآفرين، مؤسسو هرمي، داراي شركت هلدينگ دولتي  ساختار گروهي ـ نوع سوم

هاي با در بخش وع كم در نوع فعاليت غالباًتن از بازار سهام، مالي عمدتاًتأمين  در ساختار مالكيت،

 5.؛ شامل نيسان، نيهون چيسو، موري و ريكنتكنولوژي باال

است.  1880سازي انبوه ميانه دهه وكار ژاپن، خصوصيهاي كسبسياري از گروهب أريشه و منش

كرد، پس از مدتي دچار  تأسيسها و تجهيزات مدرني كه دولت ميجي در ابتداي كار خود كارخانه

هاي دولتي بجز آنهايي كه ميجي تصميم گرفت همه كارخانه داراييو وزير  شدمشكالت عملياتي و مالي 

 6ها و افراد ثروتمند مانند ميتسويي و ايواساكيدرزمينه نظامي فعال بودند را بفروشد. خريداران، خانواده

هاي بسيار در قيمت ،دليل عملكرد ضعيفها بهبودند. بنگاه غيره، ياسودا، آسانو و بنيانگذار ميتسوبيشي()

 شدند. تر از ارزش دفتري فروختهپايين

و در قرن ي اقتصادي را در ژاپن بنا نهاده است، حتي در دوره ادو امپراتورترين خانواده ميتسويي كه بزرگ

 .(102، 1379 رايشاوئر،) رفتشمار مياقتصادي ملت ژاپن بهاي در زندگي نيز عامل عمدهشانزدهم ميالدي 

ميجي خانواده ميتسويي  لباس ژاپني( و صرافي بود. در دوره) تجارت كيمونو ،حرفه اصلي آنها در دوره ادو

بود و در اصالحات  يبسيار سودآورفعاليت آورد كه  دستبههاي حكومت مركزي را دار سپردهسمت خزانه

                                                 

1. Zaibatsu 

 کرد.ندرت از منابع بانکی خارج از گروه تأمين مالی میرایی؛ نوع اول برخالف نوع دوم به. نسبت بدهی به دا2

3. Mitsui, Mitsubishi, and Sumitomo 

4. Yasuda, Furukawa, Okura, Asano, Suzuki, and Kawasaki 

5. Nissan, Nihon Chisso, Mori, and Riken. 

6. Iwasaki 
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اصلي هاي و تجارت به حوزه سنگغالزساختار داخلي دولت نيز بسيار موفق عمل كرد. بانكداري، استخراج 

كرد. معدن قديمي فعاليت ميتسويي تبديل شدند. گروه سوميتومو نيز در دوره ادو معدن مس را اداره مي

هاي ، بانكداري، كابلسنگغالزمعادن  مس در دوره ميجي نوسازي شد. تجارت اين گروه گسترش يافت و

 .(60 - 59 :1394اونو، ) برگرفت برق، كود و ساير موارد تجاري را در

، «واساكياي»گذاري شد. در دوره ميجي پايه نيزاز بزرگترين زايباتسوهاي ژاپن است كه ميتسوبيشي 

متياز كرد و دولت به وي ا تأسيسدريايي  ونقلحملدر دوره ميجي شركت  گذار گروه ميتسوبيشيبنيان

سرشاري  سود 1874خارجي را از دور خارج كند. وي در سال  ونقلحملي هاشركتانحصاري داد تا بتواند 

ي تجاري تورامپرادست آورد. هنظامي به تايوان ب ونقلحملتأمين  از عقد قرارداد انحصاري با دولت براي

 .(59: 1394اونو، . )همه چيز گسترش يافت تقريباًو بعدها سازي ، كشتيسنگغالزتا استخراج  ميتسوبيشي

ي كه در اواخر دوره ميجتدريج قدرت يافتند تا جاييهاي تجاري با كمک دولت بهاين گروه

ري احزاب در دستگاه رهب هاي عمده زايباتسو از قبيل ميتسويي و ميتسوبيشي غالباًنمايندگان شركت

 ب عمده غالباًكردند. فساد شايع و رايج بود و دو حزوزيري را احراز ميتسلط داشتند يا حتي مقام نخست

 .(153: 1379 رايشاوئر،) هاي خصوصي صاحب نفوذ بودندآلت دست افراد صاحب قدرت يا شركت

 1920هاي جديدي از زايباتسو در دههدر دوران جنگ و با توسعه صنايع سنگين و شيميايي نوع 

بر صنايع  مبتنيعمدتاًو موري بود كه  چيسونيهونپديد آمد. بزرگترين آنها نيسان،  (نوع سوم) 1930و 

عنوان فعاليت ک بهداشتن بان بودند و بدون سنگين و شيميايي بدون اتكاي چندان به نساجي و تجارت

در سال  1«ايوكاوا». داشتند هاي رسمي و ارتباطات سياسيوابستگي شديد به حمايت اصلي و محوري،

كرد و با افزايش سرمايه خود از طريق بازار سهام، تجارت آنها تنوع يافته  تأسيسشركت نيسان را  1928

آالت، خودروسازي، مواد شيميايي و شيالت را نيز پوشش داد. و استخراج از معادن، ساخت ماشين

 .(133: 1394 اونو،) يتاچي و نيسان موتورز به اين گروه تعلق داشته

هاي . شركتصورت گرفتهاي زايباتسو شركتو نظاميان  ي ميانائتالف، اول در خالل جنگ جهاني

 كن در عينداري انحصاري بودند. لزايباتسو از قبيل ميتسويي و ميتسوبيشي از بسياري جهات معرف سرمايه

هاي وسيع تر ساختند. دولت هدايت بخشآسان عظمت خود، انتقال به اقتصاد تحت كنترل دولت راعلت حال به

اي بود تا هكه اداره آنها بيشتر در دست مديران حرف هاي بزرگزايباتسو ت را برعهده گرفت وصنعت و تجار

را تسريع  هاترلمالكان آنها، واحدهايي مناسب براي اعمال نظارت دولت بودند. فشارهاي جنگ، رشد اينگونه كن

نظر ين بهاقتصادي دولت مبدل شوند. چنهاي سوي آن گراييدند كه به شعبهرفته بهكرد و زايباتسوها رفته

داري مايهدارد كه از سرسوي نوع غريبي از سوسياليسم دولتي برميهاي نخستين را بهه ژاپن گامكرسيد مي

 .(185: 1379رايشاوئر، ) پرورش يافته بود نظاميانخودكامگي  وسيلهبهزايباتسو نشئت گرفته و 

                                                 

1. Ayukawa  
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زايباتسو  د.دارنظرهايي وجود در رابطه با نقش و اثرگذاري زايباتسو در رشد اقتصادي ژاپن اختالف

هاي عظيم حاصل آمد. رانت وجودبههاي دولتي ر و ناتواني دولت در اداره بنگاهدر پاسخ به شكست بازا

فراهم  كارآمدالي شرايط فقدان بازارهاي م منابع مالي وافري را در ،از موقعيت مسلط زايباتسو در اقتصاد

تقاي نيروي گذاري شدند و براي نوآوري مداوم و اراي با سودآوري و رشد باال سرمايههكرد كه در بخش

لي در دوران كار رفتند. همچنين اتكاي به سرمايه داخههاي با تكنولوژي باال بي و ورود به بخشانسان

 حاليدر كرد فرصت ريسک ورود به بازارهاي جديد را براي زايباتسو ايجاد ،ركود پس از جنگ جهاني اول

جاري نشان ت سته شدند. تالش زايباتسو براي حفظتقل در آن دوره ورشكي مسهاشركتكه بسياري از 

هاي منفي نبهاما برخي ج ،شدمي را سبب و اعتبار خود، مقبوليت و اعتماد گسترده به توليدات زايباتسو

ل، ي تابعه در گروه نوع اوهاشركتعملكرد زايباتسو نيز مشهود بود. نظارت شديد هلدينگ بر 

زني مانند شكال مختلفي از نقبمطلوب را در پي داشت و اَ دي كمتر از حگذارسرمايهكاري و محافظه

ه نفع شخص بپاداش بيش از حد به مديران، ضمانت وام و انواع معامالت مالي تقسيم سود باال و تعلق 

شد. هده ميهاي نوع دوم و سوم مشايا گروه خاص كه در تناقض با منافع سهامداران خرد باشد در گروه

كرد و لذا در سال وثيقه بانكي استفاده مي عنوانبهه ي تابعهاشركتهاي طور مثال سوزوكي از داراييبه

 & Miyajima) ي تابعه تحت كنترل بانک قرار گرفتندهاشركتكه ورشكسته شد،  1927

Kawamoto, 2010: 114-118). 

و  مثبت ارآثيند آاست كه تالش دارد بر ونه كارهاييم( از ن2010) «مياجيما و كاواموتو»مطالعه 

ملكرد انه، عياساس دو شاخص عملكرد بازدهي سهام و رشد دارايي سال. برمنفي زايباتسو را بسنجد

وم باالتر از تر و در نوع سبرابر و در نوع دوم پايين تقريباًي مستقل هاشركتزايباتسوي نوع اول با 

لحاظ زايباتسوي نوع اول به 1937تا  1920ي هاسالي ي مستقل بوده است. در بازه زمانهاشركت

سهم دارايي  جدول زير اند.م و سوم ثبات كمي داشتهكه نوع دو حاليدر عملكرد ثبات بسيار بااليي داشته

 دهد.شركت بزرگ صنعتي نشان مي 100وكار ژاپن را از كل دارايي هاي كسبگروه

 

 وكار بوده استهاي كسبصنعتی ژاپن كه در تملك گروهبنگاه بزرگ  100. درصد از دارايی 2 جدول

 1942 1937 1928 1921 نوع گروه/سال

 6/25 9/18 2/15 8/18 نوع اول

 5/4 2/3 9/5 6/15 نوع دوم

 1/19 6/13 6 7/5 نوع سوم

 2/49 7/35 27 1/40 وكارهاي كسبكل گروه
Source: Miyajima & Kawamoto, 2010, p105. 
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 فرآينددر خالل  باتسوزايكه  از آنجاييشد ادعا  آمريكاپس از جنگ جهاني دوم و اشغال ژاپن توسط 

هاي جديد اقتصاد ژاپن در دوره پيش از جنگ سلطه يافته، درواقع وجود آمده و بر بخشصنعتي شدن به

شتند يي قصد داآمريكاگرايي افراطي بوده است. بنابراين اشغالگران گري و مليگاه اقتصادي نظاميتكيه

درصد ارزش  2/35، ده زايباتسوي عمده 1945عمل آورند. در سال اقدام سريع و قاطعي به براي تجزيه آنها

يعني ميتسويي، ) ترتر و معروفداد؛ چهار زايباتسوي بزرگكل اقتصاد ژاپن را به خود اختصاص مي

درصد فعاليت اقتصادي ژاپن را در كنترل داشتند. هم  5/24ميتسوبيشي، سوميتومو و ياسودا( به تنهايي 

زايباتسو، كه با  ژاپن خواستار تجزيهسياست اوليه و هم دستورالعمل اساسي دولت نظامي پس از تسليم 

آغاز  1945باتسو در نوامبر ناميدند، شده بود. يورش به زايمي« عدم تمركز اقتصادي»را  حسن تعبير آن

يي عدم آمريكا. سياست شودزايباتسوي بزرگ منحل هاي مادر دارنده سهام چهار مقرر شد شركت شد و

گري و حامي اصلي نظاميعنوان به زايباتسو متهم بود كههاي چندي داشت. تمركز اقتصادي انگيزه

كشي از مناطقي كه ژاپن فتح كرده بود، در بهره ،1930و  1920در دو دهه  گرايانهطلبي مليتوسعه

كردند كه سطح تمركز يي احساس ميآمريكاريزان اقتصادي مشاركت مستقيمي داشته است. برنامه

و اين خود از عوامل  مانع پيدايش طبقه متوسط بوده استمزدها و اقتصادي زايباتسو موجب تنزل دست

گري در دوره پيش از جنگ اقيانوس آرام بوده است. زايباتسو در صنايع راهبردي ژاپن مؤثر در رشد افراطي

غيرنظامي ساختن ژاپن است و باالخره  فرآيندمشاركت تنگاتنگي داشته و متالشي ساختن آنها بخشي از 

بايد خاطرنشان ساخت كه برخي  درواقع .بوددر اياالت متحده انحصارها و انحصارهاي چندگانه مخالفت با 

هاي زايباتسو مورد هدف قرار گرفتند كه در دوره ناظران مسائل ژاپن بر اين گمانند كه آن دسته از شركت

 .(77: 1377اسميث، ) 1انديي بودهآمريكاهاي پيش از جنگ اقيانوس آرام رقباي جدي شركت

از بخش  هاي قديمي زايباتسو، پيشنهادهايي مطرح شد كه با خلع مالكيت خانواده1945اكتبر  در

ت را دگرگون ، الگوهاي مالكيت و مديريكردندميشان و جلوگيري از كنترلي كه آنها اعمال اعظم مايملک

غيير تگذاشت. اما صرف مينخورده باقي اي را تا حدود زيادي دستاي خوشههساخت، اما خود شركتمي

هاي بزرگ تهاي باالي مديريت زايباتسو كمتر از چيزي بود كه واشنگتن براي آينده شركمالكيت و رده

 (.78: 1377اسميث، ) در نظر داشت

بر آن، متجاوز از ادر دارنده سهام ايجاد شد. عالوههاي م، كميسيون انحالل شركت1946آوريل  در

هاي ژاپن مورد استفاده قرار گيرد، تعيين بايد براي پرداخت غرامت به قربانيان جنگ هزار كارخانه را كه

، اشتياق براي منحل ساختن زايباتسو 1946كه بيشتر آنها به زايباتسو تعلق داشت. اما تا پايان سال  شد

اد ژاپن بود. عدم تمركز اقتصادي بر دورنماي بهبود نهايي اقتص تأثيركاهش يافت. واشنگتن، جداً نگران 

ترسيدند كه تداوم مضايق اقتصادي در يي از آن ميآمريكاسازان با آغاز جنگ سرد، بسياري از تصميم

                                                 

1. Hadley, Elennor M., Antitrust in Japan (Princeton, NJ, 1970). 
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تمركز  ي. بدين دليل، هنگامي كه قانون الغاشودژاپن موجب گرايش مردم فقرزده ژاپن به كمونيسم 

انتشار يافت، چندان اشتياقي براي اجراي آن وجود نداشت.  1947آوريل  مفرط قدرت اقتصادي در

شركت  18در مورد آنها انجام شود. اما تنها « عدم تمركز»شركت تعيين شدند كه الزم بود  325مجموعاً 

سازي، كاغذ، آبجوسازي ي بنيادين بر فوالد، كشتيتأثيرمشمول چنين رفتاري قرار گرفتند. اين اقدامات 

نخورده رافياي قدرت اقتصادي در ژاپن دستد صنعت ديگر داشت، اما بخش قابل توجهي از جغو چن

بر آن، راهبردهاي اي در نحوه كنترل و مديريت واقع شد. عالوهريشه سوي ديگر، تغييريماند. از باقي

هت منافع هايي كه زايباتسو را تشكيل داده بودند، دگرگون گرديد. از آن پس، تصميمات نه در جشركت

ابت در ميان اعضاي شد. رقها اخذ ميشركت تکتکاي زايباتسو، كه در جهت منافع هاي خوشهشركت

هاي راهبردي متنوعي كه در پيش گرفتند، عامل نيرومندي در پويايي رشد و برنامه سابق زايباتسو

ولي  ،شدال، تمركز اقتصادي آشكارتر به بعد بود. اگرچه پس از خاتمه اشغ 1950اقتصادي ژاپن از سال 

اي هاي خوشهتر شركتگونه جديد و پرصالبتقديم از ميان رفت و جاي خود را بهزايباتسوهاي سبک 

 .(80: 1377اسميث، ) ددا

 دوران پس از جنگ جهانی دوم. 2-1-2

ها با هايي از بنگاهبه خوشه رتسوكيشوند. واژه ناميده مي 1«رتسوكي»وكار پس از جنگ هاي كسبگروه

هايشان با سازوكارهاي حكمراني شركتي نظير شوراهاي شود كه فعاليتمديريت مستقل اطالق مي

ها براي انحالل ييآمريكااقدامات  است. رياستي، مالكيت متقابل و مبادالت پرسنلي درهم تنيده شده

تا ميتسوبيشي و سوميتومو را تحريک كرد هاي سه زايباتسوي بزرگ يعني ميتسويي، زايباتسو، شركت

وار از سهام متقابل تشكيل دهند كه عملكردي شبيه هلدينگ قبل از جنگ داشت. يک شبكه دفاعي دايره

هاي پيوستگي از طريق سهام متقابل، مبادله مديران اجرايي، تعامالت تجاري، اعطاي وامآنها با ايجاد 

 2«كاياكوش»و تعامالت هيئت رئيسه در شوراي رياستي  هاي زيرمجموعه يكديگربه شركتترجيحي 

  .ندي مدرن را ايجاد كردرتسوكيهاي ايجاد زمينه

هاي عضو، شركت ي افقيرتسوكيدر  3ي افقي و عمودي است.رتسوكي، رتسوكيدو نوع اصلي 

هاي طور مثال، شركتبه. استان يک بانک اصلي كه هسته آنهستند داراي رابطه نزديک با مؤسسات مالي 

ات مالي بانک ميتسويي دارند مؤسسهايي هستند كه رابطه نزديكي با متعلق به گروه ميتسويي، شركت

دهند. مركز اصلي هاي بازرگاني ديگر، با همان نام انجام ميو معامالت عمده بازرگاني خود را با شركت

هاي عضو اين گروه، سهام خود . شركتستشركااين گروه، بانک ميتسويي و شركت بازرگاني ميتسويي و 

مثال طور تند. بهخود هس مديرههيئتدوجانبه در اختيار داشته و داراي عضويت مضاعف در  طوربهرا 

                                                 

1. Keiretsu 

2. Shacho-kai  

 است. توليدكنندگان بزرگ تشكيل شدهفروشي مختص هاي خردهي توزيع نيز نوع ديگري است كه از شبكهرتسوكي. 3
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و  2ميتسويي توآتسو كميكال 1،ميتسوبيشي الكتريک»ي هاشركتبانكي هاي بيشترين وام

اعتبار  تأمين «ميتسوبيشي، ميتسويي و سوميتومو»هاي ترتيب توسط بانکبه 3،«سوميتوموسمنت

 .(29و  27: 1374ساساكي، ) گرددمي

رياستي،  شوراي يا شوراي رياستي دارد.« شاكوكاي»ي افقي يک ساختار حكمراني رسمي به نام رتسوكي

اتسوهاي كه مديران زايب هاي عضو استساي شركترؤ و با ثبات منظمالعاده فوقيک انجمن با گردهمايي 

، هيچ اطالعاتي 1990حمايتي تشكيل دادند. تا دهه هاي اوليه آن را براي تبادل اطالعات، نظارت و ايجاد شبكه

اني و ابزار حكمرعنوان به شد نقش شوراتالش ميشد و از محتواي مباحث مطرح شده در شورا افشا نمي

اجتماعي  يعنوان گردهمايبه صرفاًو  شودپنهان هاي عضو اهو پايش بنگ كنندهراهبردهاي هماهنگ مديريت

ات تأثيردهد شوراها نشان مي (2004) لينكلن ازجملهيي هااما پژوهش ،ده شودكنندگان به تصوير كشيشركت

 .((James R. Lincoln , 2010: 130 هاي عضو داشتندبر عملكرد بنگاه آشكاري

دهد. ي بزرگ پس از جنگ دوم جهاني را نشان ميرتسوكيهاي زيرمجموعه سه جدول زير شركت

 اند.ه دادهآنها درواقع سه زايباتسوي بزرگ قبل از جنگ هستند كه پس از تحوالتي به حيات خود ادام

  

                                                 

1. Mitsuobishi Electric 

2. Mitsui Toatsu Chemicals 

3. Sumitomo Cement 
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 واحد در شوراي رياستی شركت دارند يرتسوكیهايی كه تحت يك . شركت3 جدول

 گروه سوميتومو گروه ميتسويی گروه ميتسوبيشی

 بانک سوميتومو بانک ميتسويي بانک ميتسوبيشي

 كارتل و بانكداري سوميتومو بانكداري و كارتل ميتسويي كارتل و بانكداري دوجانبه ميتسوبيشي

 بيمه عمر دوجانبه سوميتومو بيمه عمر دوجانبه ميتسويي (1)بيمه عمر دوجانبه ميجي

 سوزي و دريايي سوميتوموبيمه آتش دريايي تايشوسوزي و آتش بيمه سوزي و دريايي توكيوبيمه آتش

 سنگ سوميتوموزغال معدنكاري ميتسويي معدنكاري (2)رينآبجوسازي كي

 (3)ميتسوبيشي ريون
سنگ و كشتي بخاري ات زغالتأسيس

 ميتسويي معدنكاريهوكايو و 
 مواد شيميايي سوميتومو

 شيشه جام نيپون ميتسوييشركت ساختماني  كارخانجات كاغذسازي ميتسوبيشي

 سيمان سوميتومو (4)كيمهندسي سان صنايع شيميايي ميتسوبيشي

 صنايع فلزي سوميتومو هاي آردسازي نيبونكارخانه گاز ـ شيميايي ميتسوبيشي

 صنايع الكتريک سوميتومو (5)صنايع توراي پتروشيمي ميتسوبيشي

 سنگين سوميتومو صنايع (6)كاغذسازي اوجي صنايع پالسيتک ميتسوبيشي

 نيپون الكتريک مواد شيميايي ميتسويي توآتسو نفت ميتسوبيشي

 (7)سوميتومو شوجي كايشا صنايع پتروشيمي ميتسويي سازي آساهيشيشه

 عمران و مالكيت سس كارخانجات فوالدسازي ژاپن و سيمان ميتسوبيشي معدنكاري

 لوازم خانگي سوميتومو ميتسويي معدنكاريكارخانه ذوب و  كارخانه فوالدسازي ميتسوبيشي

 شركت ساختماني سوميتومو سازي و مهندسي ميتسوييكشتي مجتمع فلزي ميتسوبيشي

 فلزات سبک سوميتومو ميتسويي و شركا (8)كاكوكي كايشا ميتسوبيشي

 سوميتوموسازي رزين (9)شيقسمت انبار ميتسوكو مجتمع الكتريک ميتسوبيشي

 جنگلداري سوميتومو ملي ميتسويي توسعه ميتسوبيشيصنايع سنگين 

 سوميتومو آلومينيمپااليشگاه  ميتسويي O.S.Kخطوط  (10)ون كوگاكونيكون( نيپ) 

  (11)سيمان اوتادا مجتمع ميتسوبيشي

  انبار كاالي ميتسويي (12)ميتسويشي استيت

  *الكتريکتوكيوشيبانورا  (13)مواد شيميايي ميتسوبيشي مونسانتو

  *تويوتا موتور شركت ميتسوبيشي موتورز

   ميتسوبيشي آلومينيم

   شركت ساختماني ميتسوبيشي

   كارتل و بانكداري نيپون

   كارخانه توليد سيم برق ميتسوبيشي

 .34-31 :1374ساساكي،  مأخذ:

 رؤسا نمايندگي دارند.باشند، اما در شوراي دو شركت اخير كامالً مستقل از گروه ميتسويي مي *

(1) Meiji (8) Kakoki Kaisha 

(2) Kirin (9) Mitsukoshi 

(3) Rayon (10) Nippon Kogaku (Nikon)  

(4) Sanki (11) Onada  

(5) Toray (12) State 

(6) Oji (13) Monsanto  

(7) Shuji Kaysha  
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شركت عضو،  29متشكل از  (1فويوگروه ) هاي بانک فوجي، گروهي افقيرتسوكيسه گروه ديگر 

شركت  30با بيش از  ،)DKB) 2ـ ايچي كانگيو بانک يشركت عضو و گروه داي 35بانک سانوا، متشكل از 

متشكل از يک بانک و يک شركت بازرگاني  از اين سه گروه نيزهريک  مركزي باشند. هستهعضو مي

كمي  نسبتاًاما رابطه  ،صنعتي سه گروه قبلي هستندآرايش تقريباً داراي همان نظم و است كه آنها نيز 

 .(34: 1374ساساكي، ) با يكديگر دارند

ين نحو با شود. اين امر، به بهتر، انواع صنايع را شامل ميي افقيرتسوكييک از اين شش گروه هر

موعه ناميده مجاين سياست اصول يک «. از ماكاروني تا نيروي اتم»شعار گروه ميتسوبيشي مطابقت دارد: 

ي از صنايع ژاپن، شامل شش شركت فرعي است كه مينياتورهاي صنعت كلهريک  شود. بنابراينمي

مثال، دانشگاه عنوان به شود.ژاپن نيز مشاهده مي باشند. اين نوع سازماندهي، در موارد ديگر جامعهمي

را در اختيار  آموزشي( از كودكستان تا پايان دوره متوسطه) انواع تسهيالت تمايل دارد تاخصوصي ژاپن 

ورزد. اعمال اصرار مي گرايي براي كادر آموزشي خويشمليپرسنل خويش قرار دهد و به ايجاد فضاي 

شاهده هاي بزرگ جديد، مپروژه ويژه در توسعههاي صنعتي، بههي، بيشتر در گروهم گروسناسيونالي

 .(34: 1374ساساكي، ) شودمي

ديران داد معدودي از ممتكي به وام بودند، تع شدتبههاي ژاپني كه شركت 1960در اوايل دهه 

ائمي بود، دهاي باالتر كه نتيجه اعمال سيستم استخدام دليل اجراي طرح تعديل مديران ردهها بهبانک

ل ارتباطي رسنلي، يک كانااين انتقال پشدند. هاي توليدي منتقل ميها به شركتاز بانکبراي مديريت 

اما ترس از  ،داني به پذيرش اين مديران نداشتنهاي توليدي، تمايل چندمؤثر در صنايع بود. البته شركت

بود و هر نوع  20به  80. نسبت برابري وام حداكثر كردميهاي مالي، آنها را ناگزير به اين پذيرش بحران

ر كننده را به خطهاي توليدتوانست موجوديت شركتيها، منسبت به برآوردن خواسته بانک غفلت

 بيندازد. 

بر مديران، عالوه و ها تا حدي سياست خود را تغيير دادندپس از آخرين بحران اقتصادي، بانک

 .(100 :1374ساساكي، ) داشتندگيرندگان، گسيل ي واممتخصصان برجسته خود را نيز برا

با  ود راخند كسري موازنه دشپرداخت وام بيش از حد مجاز قانوني، ناچار مي علتبهگاهي  هابانک

هاي ژاپني، ضعيف . در نتيجه، ميانگين موقعيت اقتصادي شركتكنند تأمين اخذ وام از بانک مركزي ژاپن

، 80و  70هاي لذا در دههتوصيف كرد. « وام بيش از حد»توان مي كه يكي از داليل آن را شدو ناسالم 

ران تواناي به عهده گرفتند و به اين منظور مدي مستقيماً هاي تحت حمايت خود راها اداره شركتبانک

انتقال اين  كردند. جدول زير، ميزان بااليها منتقل ميقبل از موعد بازنشستگي به اين شركت خويش را

 .(101 و 42: 1374ساساكي، ) دهدمختلف نشان مي يهاگونه مديران را به شركت

                                                 

1. Foyo 

2. Dai-lchi Kangyo Bank (DKB) 
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 1صنعتی در ژاپنهاي ها به شركت. تعداد مديران منتقل شده از بانك4جدول 

 1978 1977 بانك/سال

 70 68 ميتسويي

 156 136 ميتسوبيشي

 132 116 سوميتومو

 140 148 فوجي

 93 83 سانوا

 194 182 دي.كي.بي

 .101 :1374ساساكي،  مأخذ:

 

ي عمودي يا گروه دوم، وابستگي گروه اول را نداشته و به آن شكل، هسته رتسوكيهاي شركت

كنندگان تأمينكنندگان وابسته است. تأمينكننده و ي عمودي متشكل از يک توليدرتسوكيپولي ندارند. 

سازماندهي  2«هيتاچي»و پيمانكاران پيرامون يک بنگاه صنعتي بزرگ مانند تويوتا، سوني، ماتسوشيتا و 

هايي كه طور مثال اگرچه هيتاچي در گردهمايي، بهروازايناند و وابستگي به بانک خاصي ندارند. هشد

، اما يک شركت كندمي، شركت شودميتشكيل  4«فوجي»و  3«سانوا»هاي بانكي توسط رؤساي گروه

شود. ميشود. تويوتا، از موقعيت مالي بهتري برخوردار است و از محل بودجه داخلي اداره مستقل تلقي مي

ولي از اعضاي  ،رسد داراي رابطه مالي مستحكمي با بانک ميتسويي استنظر ميدر مورد سوني، اگرچه به

شخصي ميان رؤساي قبلي دو شركت شود. اين رابطه، برمبناي روابط گروه ميتسويي محسوب نمي

 .(29و  27 :1374ساساكي، ) ريزي شده استپي

ر داما اين سازمان در مقايسه با شاكوكاي  ،ي عمودي نيز داراي انجمن مشورتي استرتسوكي

ي عمودي رتسوكيتر است و قدرت هماهنگي كمتري دارد. تبادل پرسنل در ي افقي، بسيار سسترتسوكي

هاي بين شركت ديده و يا مازاد به ايجاد هماهنگيافقي است. تبادل نيروي كار آموزشهاي گروه تر ازوسيع

 .(James R. Lincoln , 2010: 136) كندالعمر كاركنان كمک ميمادامگروه و نيز تضمين اشتغال 

شكاف  وكار ژاپن در شروع دوره پس از جنگ و دوره رشد سريع پس از آن، در پر كردنهاي كسبگروه

مبودهاي نهادي را ك جبرانبودند. آنها نقش اصالح نظام بازار و  مؤثراقتصاد ژاپن كه هنوز به بلوغ نرسيده بود 

، اعتبار تجاري هاگروه كرد و شركاي تجاريمي تأمين ها راگروه، سرمايه مورد نياز شركت هر بازي كردند. بانکِ

 تا بب شدسهمچنين فقدان بازارهاي كااليي بالغ و زيرساخت زنجيره عرضه،  كردند.براي يكديگر فراهم مي

يچيده ي در سيستم پحمايت كنند و هماهنگ توليدكنندگان، فروشندگان اجزا و مواد اوليه را پيدا كنند و از آنها

توزيع و  وكننده توليد تسهيلهاي سرمايه خطرپذير، زيرساخت خأل رتسوكي درواقع. شود ن ايجادتوزيع ژاپ

 .(James R. Lincoln, 2010: 141) فرهنگ كارآفريني را پر كرد

                                                 

1. Kigyo Keiretsu Soran, Toyo Keizai, 1979. 

2. Hitachi 
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دعا ااما اين  داشته است. پس از جنگكمي در اقتصاد  تأثيري افقي رتسوكيشود اغلب ادعا مي

عنوان يک پديده به رتسوكي درحالي كهها در زمان اوج قدرت اقتصادي ژاپن و ازسوي غربي غالباً

شد استدالل مي .شدها در اين كشور بود مطرح ميي غربيگذارسرمايهمانع تجارت و  ،ساختاري در ژاپن

ها قبل دتمو اقتصادي آنها  تاريخي و فرهنگي زايباتسو هستند كه اثر سياسيهاي ماندهكه آنها باقي

 .(142: همان) است رتسوكيانحصار ژاپن نيز مانع مداخله شوراي رياستي و قانون ضدفروكش كرده 

م كرده و وكار افقي ريسک را تقسيهاي كسباما يک توافق عمومي ميان پژوهشگران وجود دارد كه گروه

هاي مالي، هاي وابسته در تغيير فرصتدر بنگاه ي افقيرتسوكيدهند. مداخالت خوبي تخصيص ميمنابع را به

طور مثال در به در مطالعات موردي مستند شده است.راهبردي و بازسازماندهي مديريت بنگاه  هايگيريجهت

هاي مشابه، بانک سوميتومو، مانع ورشكستگي مزدا شد و يک دهه بعد گروه ميتسوبيشي با روش ،1970دهه 

در  رتسوكيشواهد و مستندات بسياري مداخله  الكتريک را از ورشكستگي نجات داد.عضو خود، آكايي 

 .(143: همان) كندييد ميأرشد و سودآوري را ت دار به وضعيتهاي مشكلبازگرداندن بنگاه

كند؛ با اين ييد ميأي عمودي نيز ترتسوكيوكيفي كاركرد تقسيم ريسک را در مورد يشواهد كمّ

كار عقاليي و اقتصادي ون خوشه كسبعنواي افقي بهرتسوكيي عمودي بيش از رتسوكيوت كه اتف

كه  دهد توليدكنندگان اتومبيل ژاپني در زماني( نشان مي2008) تحسين شده است. مطالعه ناگاكوآ

 كنندگانتأمينپيمانكاري را بر همكاري با  تخصص قطعات مورد نيازشان باالست، روابطپيچيدگي و 

قاضا و بهبود توانند از ضمانت تداوم تمي رتسوكيكنندگان تأميندهند و همچنين قل ترجيح ميمست

در رشد دانش  رتسوكي .(144-145: همان. )مند شوندبهره رتسوكييجه مداخله مديريت عملكرد در نت

هاي اقماري ، تويوتا و شركت1956در سال مثال  طوربهي ايفا كرده است. مؤثرنيز نقش مديريت در ژاپن 

مستلزم آن است « درست سروقت»را برقرار كردند. نظام « درست سروقت»يعني  1،«بانكان»آن، نظام 

كه پيمانكاران فرعي، قطعات توليدي خود را درست در زماني كه در خط توليد مورد نياز است، تحويل 

بسيار كوچک كرد، هزينه انبارداري را  شد راكه در كارخانه نگهداري مي دهند. اين روش انبار قطعاتي

به حداقل رساند. كنترل كيفيت و نظام  ساختكه قطعات تهيه شده را معطل ميكاهش داد و مبلغي 

جمله از ژاپني تبديل شد، در كشورهاي ديگرداران هاي كارخانهدرست سروقت، كه به صفات مميزه روش

 .(124و  123: 1377اسميث، ) مورد اقتباس قرار گرفت طور وسيعيهب اياالت متحده،

 بزرگ با كوچك و متوسطهاي بنگاه پيمانكاري فرعیروابط . 2-1-3

كه بيشترين آنها هاي كوچک بوده زيادي از شركت دوجود آورنده تعدادوگانگي ساختار اقتصادي ژاپن، به

هاي بزرگ، برشمرد. روابط پيمانكاري فرعي، انواع متعددي پيمانكاران فرعي شركتعنوان به توانرا مي

ادامه باشد. زيرا دهد. معموالً اين روابط قراردادي نيست، اما تقريباً دائمي ميها را تشكيل مياز رابطه
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 زرگاني،هاي بامشكل است. برخي از شركترعي، بدون وابستگي به شركت مادر براي پيمانكاران فحيات 

اي . نمونهكنندميكمک مالي  شود،طور انحصاري توسط آنان توزيع ميبه توليدكنندگان محصوالتي كه به

از رابطه فرهنگي عمومي، تخصيص منبع به طريق كنترل است كه در ميان توليدكنندگان و پيمانكاران 

 .(102: 1374ساساكي، ) شودفرعي ديده مي

ه شخصگانه متمايزي كه مس از جنگ تا حدود زيادي الگوي دودوره پساختار صنعتي ژاپن در 

موعه ب مجبود كه اغل رتسوكي محفوظ داشت. نيروي غالب در اقتصاد، اقتصاد دوره پيش از جنگ بود را

هاي ها، مؤسسات مالي، شركتاز طريق ارتباط نزديک ميان بانک هاي مختلف رامتنوعي از بخش

هاي بنگاه كرد. بخش ديگر اقتصاد، شامل تعداد كثيرياي تجاري، به هم مرتبط ميهدار و شركتكارخانه

لكيت هاي پيمانكاري فرعي در ماهاي كوچک يا بنگاهكوچک بود. بسياري از شركت خصوصبهمتوسط و 

صادي دوگانه هايي با مديريت خانوادگي بودند. يک چنين ساختار اقتخانوادگي قرار داشته، يا فروشگاه

هاي كت، نسبت كارگران ژاپني استخدام شده در شر1950وجه غيرعادي نيست. در دهه نفسه به هيچفي

ا اياالت متحده و بكارمند تنها كمي بيش از ايتاليا و آلمان غربي بود، ولي در مقايسه  50اراي كمتر از د

دوگانه ژاپن  هاي مختلف اقتصادوري در ميان بخشبريتانيا، بسيار باال بود. اما تفاوت دستمزد و بهره

اي كوچک هاي كارخانهگر در شركتهر كار افزودهارزشغيرعادي زياد بود. در اياالت متحده،  ايگونهبه

ن ساختار درصد بود. البته اي 25ها بود، حال آنكه اين رقم در ژاپن تنها درصد بزرگترين شركت 70

از  جانشين طبيعي زايباتسوي دوره پيش رتسوكيپس از جنگ نبود.  اقتصادي دوگانه محصول دوره

هاي گ، تفاوتاز جن ر با اسالف خود در دوره پيشاما از نظر مالكيت، مديريت، تعداد و ساختا ،جنگ بود

وگانگي ، اقتصاد ژاپن در دوره پيش از جنگ سطح بااليي از د1920؛ در ضمن، از دهه محسوسي داشت

 .(161 -160: 1377اسميث، ) صنعتي را از خود ظاهر ساخت

و  هاي بزرگ، كوچکدر حقيقت رشد سريع اقتصاد ژاپن، سبب به هم ريختن توازن، ميان شركت

صد از در 97شود. تقريباً مشاهده مي 5ژاپن، در جدول  ياست. پراكندگي صنايع توليدشده متوسط 

در شمار  نفر پرسنل در اختيار دارند. اين ميزان در مورد ژاپن كه 100هاي توليدي، كمتر از شركت

كاف موجود رسد. از اين گذشته، توجه به شمي نظربهكشورهاي صنعتي بسيار پيشرفته قرار دارد، عجيب 

 د و چند شركت بزرگ حائز اهميت است. طبيعي استهاي توليدي كوچک متعدوري شركتميان بهره

 6ول اشود. جدهاي ديگري از قبيل اختالف بين دستمزدها نيز ميكه اين شكاف، منجر به ايجاد شكاف

 .(35: 1374ساساكي، ) دهندها را نشان ميميزان اين شكاف 7و 
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 درصد()            . كاركنان مستقر در صنايع توليدي برحسب اندازه شركت5جدول 

 1986 1984 1981 1976 1970 1966 تعداد كاركنان

 7/56 7/56 7/57 0/76 4/73 8/72 نفر 9تا  1

 0/20 1/20 2/20 5/11 6/3 7/13 نفر 19تا  10

 7/19 7/19 9/18 5/10 6/10 3/11 نفر 99تا  20

 7/2 6/2 4/2 5/1 8/1 6/1 نفر 299تا  100

 7/0 7/0 7/0 4/0 5/0 5/0 باالتر 999تا  300

 2/0 2/0 1/0 1/0 1/0 1/0 نفر به باالتر 1000

 436004 428998 436463 727427 652931 594832 مجموع تعداد كاركنان

 .35 :1374ساساكي،  مأخذ:

 

 هاوري با توجه به اندازه شركتو بهره افزودهارزش شاخص .6جدول 

 1986 1981 1978 1972 1970 1966 تعداد كاركنان

 22 23 نفر 3تا  1
34 33 

 ـــ ـــ

 35 35 36 35 نفر 9تا  4

 43 44 47 48 46 46 نفر 19تا  10

 50 50 54 54 54 53 نفر 99تا  20

 67 67 72 69 67 68 باالتر 299تا  100

 100 100 100 100 100 100 نفر به باالتر 300

 .36 :1374ساساكي،  مأخذ:

 

 هادستمزدها با توجه به اندازه شركت شاخص. 7جدول 

 1986 1981 1972 1970 1966 تعداد كاركنان

 13 12 نفر 3تا  1
38 

 ـــ ـــ

 48 48 47 44 نفر 9تا  4

 58 59 61 62 61 نفر 19تا  10

 62 63 68 71 69 نفر 99تا  20

 72 75 78 77 78 باالتر 299تا  100

 100 100 100 100 100 نفر به باالتر 300

 مأخذ: همان.

 

اي هم يكي از نتايج جالب توجه است. شكاف دستمزد، در مقايسه با وسعت و ميزان توليدات كارخانه

درصد يا كمتر از ميزان  60هاي كوچک و متوسط، تنها درصد از كارگران مشاغل در شركت 70حدود 

و اين تنها يک  كنندميدريافت  هاي بزرگ مشغول كار هستند رار شركتهاي خود كه درديفدستمزد هم

وري باال و هاي بزرگ، با بهره. يعني تعداد معدود شركتاستنمونه از دوگانگي ساختار اقتصادي ژاپن 
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وري كم و دستمزدهاي پايين، با يكديگر هاي متعدد متوسط و كوچک با بهرهدستمزدهاي كالن، و شركت

از  و ماندهاز شركت بزرگ عقب يان رشد و توسعه،هاي كوچک و متوسط، در جرهمزيستي دارند. شركت

 .(37: 1374ساساكي، ) هاي دولتي كمتري برخوردارندمزاياي مالي و حمايت

ؤثر است. وري و دستمزد و همچنين بر كنترل، م، در عين حال بر اختالف بهرهاين ساختار دوگانه

 در مورد هاي متوسط و كوچکشركتجمن تحقيق از ان 1978يک ارزيابي كه در سال اساس رزيرا ب

امل درصد از آنان از پيمانكاران فرعي كه ش 9/71هاي متوسط و كوچک به عمل آمد، وضعيت شركت

 .(38: 1374ساساكي، ) كنندگان لوازم هستند، تشكيل شده بودندگروهي از عرضه

. استرعي اين كشور، براساس هرم پيمانكاري فسازي ، الگوي ساختار صنايع اتومبيلمثالعنوان به

، بين شوندهايي كه در شركت مادر ساخته ميدر ژاپن، نسبت توليد داخلي اتومبيل به مونتاژ اتومبيل

ک درصد از قطعات مورد استفاده جهت ساخت ي 70الي  65عبارت ديگر، . بهاستدرصد  35تا  30

 گيرهايضربهعنوان به ود. برخي اوقات اين پيمانكاران فرعي،شاتومبيل، توسط پيمانكاران فرعي توليد مي

حصوالت توليدي، طور كلي، از آنجا كه كيفيت مگيرند. اما بهد استفاده قرار ميدوران بحران اقتصادي مور

خوبي توسط ها، بهاين شركت ستگي دارد،تر بهاي فرعي كوچکبه قطعات توليد شده توسط شركت

 .(40: 1374ساساكي، ) شوندمحافظت مي شركت مادر مراقبت و

 

 براي هدايت اقتصاد در مقابل بازار آزاد رقابت . تنظيم 2-2

رفتند و  يک قدم از رقابت صرف در اقتصاد جلوتر جمله ژاپنپيشرفته شرق آسيا ازبعضي از كشورهاي 

خش خصوصي بين دولت و ب ها وبر رقابت را با مزاياي همكاري و تعاون در ميان شركتاي مبتنيمسابقه

بندي شده تلفيق كردند. از مقررات خيلي ساده تخصيص غيربازاري، همانند دسترسي به اعتبار سهميه

عات گذاري خصوصي در شوراهاي مطالبراي صادركنندگان گرفته تا هماهنگي بسيار پيچيده سرمايه

اي اين بود كه دولت ويژگي اصلي هر مسابقهها بودند. اما اينگونه مسابقه ءدولتي ژاپن و كره جنوبي، جز

رت دولت و عملكرد و در تحت نظا برمبنايكه برخورداري از اعتبار يا ارز خارجي است( را ) هاپاداش

ارچوب چهاي انتخابي براي آنكه موفق از كار درآيد بايد در كرد. مداخلههاي رقيب توزيع ميشركت

هاي انند مسابقههاي اقتصادي مر و چه از طريق مسابقه، عمل كند. مسابقهقوانين رقابت، چه از طريق بازا

وب كه خطرف يعني نهادهاي قوي است. بنابراين وجود خدمات عمومي ديگر مستلزم داوران قابل و بي

بر ت مبتنينيز دور باشد، براي رقاب هاي سياسيكردها را داشته باشد و از مداخلهقابليت كنترل عمل

 .(22-21: 1993بانک جهاني،  ،گزارش معجزه آسياي شرقي) مسابقه جنبه اساسي دارد

ها با هم اقدام كنند، همكاري ها براي باال بردن قيمتهمكاري مسائل چند در پي دارد. اوالً اگر شركت

يي آعدم كارشود. ثانياً همكاري ممكن است مانع رقابت شود و به سستي مديريت يا تبديل به تباني مي
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ها را به طلب امتيازهاي خاص عمومي بينجامد. ثالثاً همكاري صاحبان تجارت و دولت ممكن است شركت

 اند؟ چگونه اقتصادهاي شرق آسيا ضمن تشويق همكاري از اين مسائل پرهيز كردهاما  از دولت برانگيزد.

ي، عموم هاي خصوصي ويان بخشها و مازجمله اشتراک اطالعات بين شركت) آنها رفتار تعاوني

ها تلفيق ركتهاي به هم وابسته( را با رقابت شگذاريگذاري و تشويق سرمايههاي سرمايههماهنگي برنامه

وجود آوردند كه هكنند. ساختارهاي نهادي ب تأمين كردند تا معيارهاي تعريف شده عملكرد اقتصادي را

( رقابت به اعتباراتهمانند دستيابي ) ارزش اقتصاديجوايزِ باها براي بردن سويي شركتازدر آنها 

هايي به ها مسابقهطور خالصه دولتهپرداختند. بسوي ديگر به همكاري فعاالنه ميكردند و ازمي

شد، هرچند كه يمبر مسابقه هر دو شامل منع انحصارها بر بازار و رقابت مبتنيبت مبتنيانداختند. رقاراه

نعتي خود ( با آنكه در بخش توليدات صجنوبيكره و ) ب گاهي اندک بود. در ژاپنهاي رقيشركتتعداد 

اس اين فرض اسالً شديد بوده است. دولت ژاپن برشاهد سطح بااليي از تمركز بودند، رقابت داخلي معمو

ركت شكه يک تري داشته باشند به اينعمل كرده كه رقابت بين چند شركت معدود كه هماهنگي موزون

 بت كند، ترجيح دارد.بزرگ با تعداد زيادي حريف كوچكتر رقا

 

 درصد() هاي تمركز در توليدات صنعتی. نسبت8 جدول

  سهم تمركز سه شركتی اقتصاد

 56 1980ژاپن، 

 62 1981كره جنوبي، 

 49 1981تايوان، 

 (.1989) فرشتاک ( و1989) برگرفته از منابع آمسدن ،22-21: 1993گزارش معجزه آسياي شرقي، بانک جهاني،  خذ:آم

 

گيرند. جدول زير بر مسابقه، قواعد تعريف شده و روشني دارد و برندگان جايزه ميرقابت مبتني

ترين آنها، ترين و رايجهايي است كه دولت ژاپن ايجاد كرد. سادهشرح مختصري از برخي مسابقه

 .(122-123، همان) دستيابي به اعتبار و گاه ارز خارجي بوده استهاي صادراتي براي مسابقه

خدمات  تأمين هاي تجاري براياي ايجاد كرد كه در آن بانکژاپن مسابقهمركزي طور مثال بانک هب

ضي مالي منطبق با سياست دولت به رقابت پرداختند به اين اميد كه مجوزهاي شعبه شهري را كه متقا

كه از  اجراييداد تا با رهنمودهاي ها انگيزه قوي ميدست آورند. مسابقه همچنين به بانکبهبسيار دارد، 

هايي كه نتوانستند با رهنمود مربوط به لحاظ فني قيدآور نبود در اعطاي وام هماهنگ شوند. بانک

را گسترش انداز و وام هماهنگ شوند، اجازه نيافتند كه شبكه شعب خود هاي پساسپردهاي بين نرخ

 .(127، همان) دهند
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 هاي مسابقه و رقابتنمونه. 9 جدول

 داوران هاپاداش مقررات اقتصاد

 اعتبار صادراتی

  ژاپن،

، جنوبيكره 

تايوان، 

 مالزي

( محقق LC) سفارش صادرات داشته باشند كه اغلب از طريق اعتبارنامه ها بايدشركت

 شود.مي

دسترسي خودكار به اعتبارات صادراتي 

ر بعد از ارسال كاال و در مواردي نيز اعتبا

صادراتي بلندمدت پيش از ارسال كاال 

 براي همه صادركنندگان

هاي مركزي، بانک بانک

 هاي ماليسسهؤتجاري و م

، كره ژاپن

جنوبي، 

 تايوان

 ها بايد عملكرد صادراتي پايدار و مطلوب از خود نشان دهند.شركت
بر تر عالوهدسترسي به اعتبارات سهل

 اعتبارات صادراتي

بانک  وزارت دارايي و

 مركزي

 سازيهاي بهينهبرنامه

 ژاپن

 (1956-1960) هاي نخستين اقدام موقت در قانون تشويق صنايع ماشينييكي از هدف

ک هدف يود. درصد ب 20هاي توليد به ميزان كيفيت ماشين ابزارها و كاهش هزينه يارتقا

المللي و اخت داخل تا حد استانداردهاي بينكيفيت قطعات س يديگر اين اقدام ارتقا

در قياس با رقباي ) بيل ژاپنيدرصدي قطعات اتوم 60اي كاهش عدم مزيت هزينه

 30ا ت 15و به ميزان  1960درصد در سال  5/12، به ميزان 1955سال المللي( در بين

 بود. 1963درصد در سال 

ترجيحي از طرف  اعتبارات عمدتاً

نهادهاي مالي دولتي، نظير بانک توسعه 

ژاپن و دسترسي آسان به اعتبارات 

 نهادهاي مالي خصوصي

هاي وزارت دارايي، سازمان

وزارت صنعت و تجارت 

هادهاي مالي الملل، نبين

 دولتي و شوراي 

 گيري مربوطهتصميم

ود. ب 1963و  1960هاي هدف ديگر دو برابر كردن حجم توليد قطعات اتومبيل بين سال

ورد و نها به فوالد گذاريسازي صنعت فوالد، انتقال سرمايههدف نخستين برنامه بهينه

هاي فوالد ديگر ايجاد كارخانه اولويت دادن به نوسازي تجهيزات نورد شده بود. يک هدف

 مجتمع و مدرن بود.

مالي  نهادهاياعتبارات ترجيحي از طرف 

گمركي هاي معافيت از تعرفه ،دولتي

هاي مهم، كاهش ماليات درآمد ماشين

  صادرات و تصويب مجوزهاي تكنولوژي

 عالوه اولويت در تخصيص ارز(به)

 

بانک مركزي و وزارت 

 دارايي
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 داوران هاپاداش مقررات اقتصاد

 بانكامتياز 

 ژاپن

رد در بلكه در اغلب موا ،هاي شهري اعتبارات بلندمدت سوبسيدي را معلق نكردندبانک

نيز  شركت كردند و هاي تعيين شده توسط بانک توسعه ژاپنمالي بسياري از وام تأمين

 هاي اعتبارات بلندمدت را خريدند.هاي مالي منتشر شده توسط بانکقرضهاوراق 

مالي بانک  تأمينهاي شهري كه در بانک

اوراق توسعه ژاپن مشاركت كردند يا 

اند، به هاي بلندمدت را خريدهقرضه

هاي ترجيحي بانک مركزي ژاپن وام

اوراق و توانستند از ) دسترسي يافتند

 عنوان وثيقه استفاده كنند(ها بهقرضه

دسترسي به اعتبارات 

 تر بانک توسعه ژاپنارزان

گذاري كننده اعتبار از بانک توسعه ژاپن سرمايههاي دريافتشركت 1980دهه در 

 اند.بيشتري در تحقيق و توسعه و سوابق فروش بهتري داشته

هاي بانک مركزي ژاپن اغلب با بانک

 تأمينشهري كه همكاري بيشتري در 

ها و تبعيت از مقررات نشان مالي وام

 داشتندتري گيرانهدادند رفتار آسانمي

 مثالً در اعطاي مجوز براي ايجاد شعبه()

 بانک توسعه ژاپن

 .125-124 :1993گزارش معجزه آسياي شرقي بانک جهاني،  :مأخذ
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 داوران. اجراي مسابقه، جوايز، قواعد و 1-2-2

تري است. بازار آزاد و بازي آزاد هر تنظيم مسابقات براي هدايت اقتصاد در قياس با تكيه بر بازار آزاد، راه پيچيده

تواند نتايج بهتري به بار شده ميهمانند يک بازي تنظيم يافته، اما يک مسابقه سازمانكننددو كار خود را مي

انگيزد. ابت برميكنندگان را به همكاري در عين رقآورد و شركتوجود ميهزيرا كانون توجهي براي رقابت ب ،آورد

ها بايد در حدي باشد كه شرط براي موفقيت وجود دارد: جوايز، قواعد و داوران. جايزهدر هر دو مورد، سه پيش

ه رفتاري چبدانند كنندگان د. قواعد بايد روشن باشد تا شركتمشاركت گسترده و رقابت فعاالنه را سبب شو

شند. مسابقات طرف حضور داشته باگيرد و چه رفتاري مجازات دارد. سرانجام بايد داوران صالح و بيجايزه مي

ت. ها درست بوده اسشرطآميز بوده كه پيشرق آسيا تاحدي به اين علت موفقيتدر اقتصادهاي شمال ش

لكرد اقتصادي سيار جذابي بوده است. قواعد بيشتر به عمهاي بدسترسي ترجيحي به اعتبار و ارز خارجي جايزه

ها را سابقهرود. داوران و مقامات دولتي كه مشمار ميمدتاً مالک صحيحي براي صادرات بهمعطوف بوده كه ع

بوده است و اند. در عين حال شركت در مسابقه اجباري نكنند، عموماً صالح و منصف بودهطراحي و نظارت مي

جا اند. مسابقه در همهخاطر اين عمل مجازات نشدههاند از مسابقه خارج باشند، بيي كه ترجيح دادههاشركت

اما  ،گذارنداي كه جايزه ميتوسعهدرحال  كند و اين در سوبسيدهاي غيرمولد در اقتصادهايخوب عمل نمي

ي كه نهادهاي ياين حتي در اقتصادها برشايسته هستند، قابل مشاهده است. عالوهداوران فاقد قواعد الزم يا 

جراي مسابقه اگاه اداري افزايش يابد، دستبهتر شوند و قدرت آنها نسبت ها قويچه شركتدولتي قوي دارند هر

اند، تر روي آوردههاي عملكرديشود. مقامات ژاپني كه اينک براي ايجاد انگيزه از مسابقه به روشتر ميسخت

اي گيران حرفهشتيها يک چيز است و اداره مسابقه براي كاداره مسابقه در يک ميهماني براي بچهاند كه دريافته

 .(128-127: 1993بانک جهاني،  ،گزارش معجزه آسياي شرقي) يک چيز ديگر

 مالكعنوان به قواعد بازي: صادرات .2-2-2

هاي قضاوت درباره موفقيت ساير تصميمخصوص صادرات مصنوعات و كاالهاي غيرسنتي، مالک صادرات و به

يک مالک عملكردي عنوان به بردن صادراتكار به تخصيصي مانند تخصيص اعتبار و مجوزهاي صنعتي هستند.

يي اقتصادي بازار صادرات شاخص خوبي براي كارآمنافع اقتصادي قابل توجهي داشت. موفقيت يک شركت در 

بسيار  زيرا بازارهاي صادراتي احتماالً ،از موفقيت در بازار داخلي استبهتر  مراتببهاست. درواقع اين شاخص 

هاي هاي ديگري كه به مداخلهنسبت به بعضي از دولت 1شرق آسياهاي تر از بازارهاي داخلي است. دولترقابتي

اما عموماً تصميم خود را به كساني  ،كنندهاي خود اشتباه هم ميپردازند، بردبارترند. البته در قضاوتترجيحي مي

سازي ميتسوبيشي در ايجاد شركت اتومبيل. )كنندخواهند روي سرمايه خود ريسک كنند، ديكته نميكه مي

الملل ژاپن در مورد عدم ورود به توليد اتومبيل، يكي رغم دستورالعمل وزارت صنعت و تجارت بينبه 1956سال 

 .(131-129، صص 1993بانک جهاني،  ،معجزه آسياي شرقيگزارش ) از اين موارد است(

                                                 

 .جنوبي، سنگاپور، تايوان، اندونزي، مالزي و تايلندكنگ، كره هنگكشورهاي ژاپن،  .1
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 انجام مسابقه و نقش داوران .3-2-2

 هااز تقلب ها را بدهد وداوران نقش اساسي در مسابقات دارند. كسي بايد قواعد را اعمال كند، جايزه

كار به منافع خودقبضه كنند و در جهت كنندگان در مسابقه آن را جلوگيري كند. اگر گروهي از شركت

كنندگان احساس كنند كه ها را بربايند. اگر بعضي از شركتتوانند بدون تالش بسيار، جايزهاندازند، مي

واع داوران دركار توضيح داديم، ان هايي كه قبالًزنند. در مسابقهباز مي اند، از قواعد سرديگران نورچشمي

ها انگيزه داشتند كه بر رفت. بانکخودي پيش ميبهطور خودهبودند. براي اعتبار صادراتي، مسابقه عمدتاً ب

ها و ان بانکزيرا اجراي سفارش صادرات براي بازپرداخت ضروري بود. مدير ،عملكرد صادراتي نظارت كنند

ي ژاپن مقامات قدرت زياد خود براي اعمال قواعد استفاده كنند. در بانكدار توانستند ازمقامات گمرک مي

الملل داوران ناظر در بانک مركزي ژاپن مسئول انجام مسابقه بودند و مقامات وزارت صنعت و تجارت بين

 .(132 :1993بانک جهاني،  ،گزارش معجزه آسياي شرقي) سياست صنعتي در ژاپن بودند

 قيود مسابقاتحدود و . 4-2-2

هاي سازماني اعمال نظم رقابتي غيربازاري آيد اثر خالص دو عامل منافع نسبي رفتار هماهنگ و هزينهمي نظربه

طور مثال در كشورهايي مانند هكند. ببر مسابقه، استفاده كشورها از اين مسابقات را مشخص ميو مبتني

شاوره مشوراهاي يافته اشتراک اطالعات هاي سازمانانواع مكانيسمكنگ و سنگاپور، انجام مسابقات و ايجاد هنگ

هاي عالي اجرايي خود، سودمند تشخيص ندادند. در اين كشورها با وجود دستگاه كه در ژاپن و كره هست() را

خصوصي با مد عمل كنند و عوايد اجتماعي و آدهد تا كارالمللي اطالعات كافي را به بازارها ميهاي بينقيمت

ها شايد نتوانند قواعد هماهنگي هم انطباق دارند. حتي در مواردي كه منافع هماهنگي بالقوه زياد است، دولت

برخالف ) هاي كوچک و متوسط داردبر عملكرد را اعمال كنند. همانند كشور تايوان كه تعداد زياد شركتمبتني

هاي سازماني تالش براي هماهنگي بجز در ه و ژاپن( كه هزينههاي صنعتي بزرگ كراندک گروهنسبت بهتعداد 

گذاري عمومي در صنايع شود. در عوض تايوان هماهنگي را از طريق سرمايههاي ساده، سد راه ميمورد فعاليت

 بجز مسابقه صادراتي( در اقتصادهاي جنوب) مدآنظر قرار داد. نبود مسابقات كار بزرگ و غيرقابل تفكيک مورد

هاي زياد سازماني دانست. خدمات كشوري توان ناشي از هزينهشرقي آسيا، مانند اندونزي، مالزي و تايلند را مي

آور نيست كه جهت تعجب عايق نيستند. بدينهاي سياسي يا اقتصادي كامالًدر اين اقتصادها در مقابل مداخله

تر بوده است. مسابقات يا هاي انتخابي نيز ناموفقهاي اقتصادي از طريق مداخلهتالش براي هماهنگي فعاليت

 كنندگان قرار گرفتند. شايد با همين دو عامل بتوان توضيحاستفاده شركتاند يا مورد سوءقواعد ضعيفي داشته

هاي كند و ماهيت متغير سياستبر مسابقه در طول زمان در هر اقتصاد تغيير ميت مبتنيبداد كه چرا تكيه بر رقا

ر جريان رشد سريع هاي عملكردي و از تكيه گسترده به مسابقات دهاي انتخابي تا انگيزهنعتي ژاپن از انگيزهص

مل مد مسابقات بستگي به دو دسته از عواآاجراي كار 1توضيح داده شود. 1990بر بازار در دهه تا رقابت مبتني

                                                 

تر شدن آن شايد به اين دليل كه منافع زياد ناشي از هماهنگي كه مخصوص دوره رشد سريع است با گسترش اقتصاد و پيچيده .1

 يابد.دولت به مؤسسات افزايش ميهاي سازماني اجراي مسابقات در اثر انتقال قدرت از كارگزاران يابد و ديگر آنكه هزينهكاهش مي
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هاي عمومي ژاپن و كره است و دومين ر دستگاهبندي و فقدان نسبي فساد داولين عامل صالحيت، عايق :دردا

يابد يا متوقف مي حسب نتايج، مسابقات ادامههاست و در اين كشورها برپذيري دولتعامل، عملگرايي و انعطاف

 .(134-132 :1993بانک جهاني،  ،گزارش معجزه آسياي شرقي) شودمي

 

 فرماندهی اقتصاد از طريق هدايت اعتبار. 3-2

قتصادي معجزه ا بانک جهاني اذعان كرد كه مكانيسمِ دخالت در تخصيص اعتبار، عامل اصلي 1993 در سال

ا در دوره پس از عبارت ديگر رشد بسيار بااليي كه توسط تعداد زيادي از اقتصادهاي شرق آسيشرق آسيا بود. به

 ,Werner et al) دست آمدهعتبار بژاپن، تايوان، كره جنوبي و چين( تجربه شد، با اجراي رژيم هدايت ا) جنگ

چندين كشور  واقع هدايت اعتبار همانند يک كاتاليزور مهم براي رشد اقتصادي پس از جنگ در. در(2011:178

 .(Werner, 2006: 136) شودآسيايي مانند ژاپن، كره، تايوان، تايلند و اندوزي شناخته مي

 قبل از جنگ جهانی دومدوران  .1-3-2

هاي اعتباري برنامه دريچه هدايت اعتبار در ژاپن به اوايل دوران پس از جنگ جهاني هاي سياستريشه

در مقام رياست بانک مركزي  1«هيساتو ايشيمادا»فردي به نام گردد كه با شخص منحصر بهدوم برمي

 . شودمي( مرتبط 1954تا  1946از سال ) 2ژاپن

بقه اين از كجا آمده است؟ سا مركزي ژاپن تحت رياست ايشيمادااما روش دريچه هدايت در بانک 

  در آلمان وجود دارد. 1920بلكه در دهه  ،سياست پيش از جنگ جهاني دوم نه در ژاپن

گذشت، ازجمله يمهاي دولتي، رويدادها و اتفاقاتي كه در آلمان كراتوواقع اقتصاددانان ژاپني و بردر

طور منظم به كردند. مقامات ژاپني بهمركزي آلمان را از نزديک نظاره ميسياست هدايت اعتبارِ بانک 

ركزي آلمان مند( از بانک شدميمحلي كه آنها در آلمان مستقر ) خانه ژاپنشدند و سفارتبرلين اعزام مي

 ي بردند. پها سريعاً به پتانسيل ايجاد شده توسط سياست هدايت اعتبار نيز چندان دور نبود. ژاپني

ي ژاپن به برلين فرستاده براي مديريت يكي از شعب خارجي بانک مركز 1923ايشيمادا در سال 

بايد در  1926تا ژانويه سال لي بانک مركزي آلمان و اجراي آن دليل مطالعه بر روي سياست پوشد و به

 4ديكتاتوري اعتباربراي اعمال  رئيس بانک مركزي آلمان() 3«شاخت»ماند. اين دوره با سلطه آلمان مي

 5زمان شد.هم

ارتمان جمله به دپهاي مختلفي در بانک مركزي ازپستپس از آنكه ايشيمادا به ژاپن بازگشت در 

 كار داشت.ها سرومركزي مستقيماً با بانک بانكداري منتقل شد كه در آن بانک

                                                 

1. Hisato Ichimada 

2. Bank of Japan 

3. Hjalmar Schachtاز آن به :( عنوان ديكتاتور بزرگ اعتبارGreat Credit Dictatorياد مي ).كنند 

4.Ccredit Dictatorship 

گرفته و چندين مرتبه او را در دفتر كارش مالقات  ثير در آلمان را از شاختأكند كه بيشترين تايشيمادا در خاطراتش نقل مي .5

طوري كه اندكي بعد از شود بهتر ميمواجه شده است. روابط بين اين دو صميمانه كرده كه هر بار نيز با آغوش باز شاخت
 به مالقات ايشيمادا در ژاپن رفت. مادا رئيس بانك مركزي ژاپن شد، شاختيجنگ جهاني دوم وقتي كه ايش
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 منظوربهبه يک بانک دولتي  1بانک مركزي ژاپن كه تحت مالكيت خصوصي بود، 1932در سال 

سيستم اعتباري در  يمالي، حمايت و ارتقاتأمين  اين بانک براي درواقعاجراي منافع ملي تبديل شد. 

 .(Brown, 2013: 204) هاي دولت شكل گرفتراستاي سياست

بازاري، ها بتوانند محصوالتشان را زير قيمت انتقال قدرت خلق پول به دولت باعث شد كه ژاپني

داد. يارانه صادراتي در حساب توليدكنندگان افزايش ميعنوان به صادر كنند و دولت اين تفاوت قيمتي را

ي، اقتصادشان المللبينهاي قرض گرفتن از بانکجاي به ، هر دو كشور آلمان و ژاپن،1930واقع در دهه در

بنابراين از تله بدهي آزاد و به قدرت اقتصادي تبديل  .مالي كردندتأمين  را از طريق اعتبار مليِ بدون بهره

 2«گودسن» فريقاي جنوبيآشدند. اين نوع از اعتبار اجتماعي ژاپن توسط رئيس پيشين بانک مركزي 

كه اكثر كشورهاي جهان گرفتار ركود شده  ، درحالي1930توضيح داده شده است: در طي دهه  خوبيبه

ژاپن به قدرتي پيشرو در شرق  1941سرعت توليدات صنعتي خود را گسترش داد. تا سال هبودند، ژاپن ب

شد. گودسن اين و انگلستان مي آمريكاآسيا تبديل شده بود و صادراتش به آرامي جايگزين صادرات 

 فرآينددهد كه در آن داگالس از انتقال پيوند مي 3«داگالس» 1929شاهكار ژاپن را به سخنان سال 

كنند( به دولت كه به شكل بدهي حامل بهره، خلق پول از هيچ مي) هاي خصوصيپول از بانک خلق

 .(Brown, 2013: 203) كندحمايت مي

قوانين و اقدامات اضطراري مختلفي به تصويب  1937با شروع درگيري نظامي بين چين و ژاپن در سال 

را  تر آنداد كه شاخت پيشكنترل اعتباري را اجازه ميرسيد كه يكي از آن قوانين دقيقاً نوعي از تخصيص و 

به بانک مركزي و وزارت 1937در سال  5«تنظيم موقت منابع مالي»قانون موسوم به  4گرفته بود. كاربه در آلمان

ام سه مالي از طريق بازار تأمين اجازه داد تا تقريباً در همه معامالت مالي مداخله كنند. بر اين اساس دارايي ژاپن

محور بعد از جنگ جهاني دوم مالي بانک  تأمين كه پايه سيستم) محور شدكاهش يافت و تخصيص منابع بانک

 1400ها از كه تعداد بانک يطوربهكاهش يافت  شدتبهها رژيم هدايت اعتبار، تعداد بانکسازي براي سادهشد(. 

 7جنگ جهاني دوم رسيد.در اواخر  6بانک 64به تنها  1920مورد در اواخر دهه 

                                                 

1. Nippon Ginko 

2. Stephen M. Goodson ای تحت عنوان "در مقالهThe Real Reason the Japanese Attacked Pearl Harbor 2008" در سال. 

3. C. H. Douglas 

بود و به هند و تايلند نيز سفر كرده بود. سپس وي براي اندونزي مشاور دولتي  1951از جوالي تا نوامبر  دكتر شاخت .4

وزير ايران، محمد مصدق از شاه درخواست قدرت ديكتاتوري كامل و مصر دعوت شد. پيش از اين نخست دادن به ايرانمشاوره 
 را كرده بود.  براي اجراي هر برنامه شاخت

5. Temporary Funds Adjustment Law 

سازماندهي و در دوران پس از ( National Financial Control Associationها تحت اتحاديه كنترل مالي ملي )بانك .6

 جنگ به اتحاديه بانكداران تبديل شدند.

های زمان جنگ، تأمين مالی بانکی را به سهامی ترجيح دادند این بود که تأمين مالی سهامی یکی از دالیلی که بروکرات .7

 جایبهوق دهد. گسترش کمی، به سمت گسترش سودها س جایبهدر خدمت سهامداران است و ممکن است اقتصاد را 
رود. بنابراین هایشان به هدر نمیشدند تا مطمئن شوند وامها توسط بانکدارانشان نظارت میسهامداران، مدیران شرکت

بردند که دهی سود میافزایش هزینه نرخ سود، از افزایش وام جایبهبردند، آنها ها کمتر از افزایش نرخ سود نفع میبانک
گرفت. دليل دیگر ترجيح تأمين مالی دهی شکل میاین افزایش نيز بستگی به رشد سریع شرکت و بنابراین نياز آنها به وام

ه روش گی دارند( نسبت بدار )که نياز باالیی به حجم زیادی از نقدینبانکی به سهامی، سرعت در تأمين مالی صنایع اولویت

 .(werner, 2003:48-49) سهامی و یا اوراق بدهی بود
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ايجاد  1942كه در سال ) در طي جنگ با چين، ايشيمادا دبير كل اتحاديه كنترل مالي ژاپن بود

مربوط به تخصيص منابع  شامل هرآنچه ايشيمادا. وظيفه شدميشد( و توسط بانک مركزي ژاپن اداره 

ها، تزريق ادغام بانک 1ها،سنديكاهاي وام. اين امور شامل تنظيم كردن شدميدار بود، به صنايع اولويت

 بود.  2منابع مالي بانک مركزي ژاپن و بيشتر از همه هدايت اعتبار

شد كه  3«دپارتمان كنترل»مدت و كوتاه تأسيسرئيس تازه ايشيمادادرست قبل از پايان جنگ، 

 داد.هاي بزرگ سوق مياعتبار را به شركت

كنترل هدايت اعتبار، عمل كرد. رئيس بانک مركزي ژاپن، اتحاديه مركز عنوان به بانک مركزي ژاپن

كرد و برنامه تخصيص منابع را كه توسط هيئت كنترل مالي ملي را كه تحت بانک مركزي ژاپن اقدام مي

 كرد.هدايت مي ،شدميانجام  4ريزيبرنامه

و مطلوب از باال تصميم گرفته  مبناي اين برنامه و طرح از باال به پايين بود. اول اينكه توليد الزم

و واردكنندگان مواد اوليه تعيين  مراتبي از توليدكنندگان، پيمانكاران فرعيهل، سپس سلسشدمي

هاي مربوطه توان مالي مورد ها سپس ملزم بودند تا اطمينان حاصل كنند كه همه بنگاهند. بانکشدمي

ها كرد كه بانکتوليدشان را دارند. در نهايت بانک مركزي تضمين مي فرآيندنياز براي تهيه مواد اوليه 

طرز مناسبي خواهند داشت. اساس و پايه هدايت اعتبار آمارهاي دقيق هرا ب 5منابع كافي و اعتبار مستقيم

  6ها ملزم به ارائه آنها بودند.و جزئي بودند كه بانک

و چگونه پول  شودمييست، چطور خلق هاي زمان جنگ فهميدند كه پول چبروكراتدرواقع 

 .(werner, 2003: 4) اي از اقتصاد مورد استفاده قرار گيردتواند براي كنترل هر جنبهمي

صنايع دفاعي ) توانستند به صنايع با اهميت استراتژيکهاي اعتباري بانكي، منابع ميدليل كنترلبه

هايي براي نيازهاي اساس برنامهتخصيص داده شوند. بربعد از جنگ( در طي دوران جنگ و بخش صادرات 

 ند:شدميگيرندگان به سه دسته تقسيم وام 7،جامع توليدات

 هاي مواد اوليه و مهمات،تداركات مهم و حياتي جنگ مانند شركت .1

 گيرندگان با اولويت متوسط،وام .2

 ساختند.قالم لوكس را ميگيرندگان با اولويت پايين كه كاالهاي مصرفي داخلي و ا. وام3

 غيرممكن بود.  تقريباً سهو به بخش  شدميمحدود  دوها به گروه تخصيص وام

 

                                                 

 دهي با همكاري چند بانك.وام .1

 شد.ناميده مي( Loan Coordination)به معناي هماهنگي وام  Yuushi Assenكه در آن زمان  .2

3. Control Department 

4. Planning Board 

5. Direct Credit 

طور كامل براي اولين بار اجرا كه برنامه هدایت اعتبار به)وقتي 1942تجزيه و تحليل دقيق بخشي اعتبار بانكي از سال  .6

 شد( منتشر شد. 

7. Overall Output Needs 
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ود كه بند كه وظيفه بانک مذكور اين شدميبه يک بانک اصلي متصل اول  توليدكنندگان در گروه

 اش، پرداخت شده است. ئن شود وام كافي به بنگاه براي حصول اهداف توليديممط

داد كه تنها اقتصاد ژاپن را تغيير شكل داد. سيستم مذكور اطمينان مي سرعتبهاين سيستم 

هاي با اهكنند. بنابراين صنايع و بنگوام( دريافت مي) دار قدرت خريد جديديتوليدكنندگان اولويت

 د. كردن رشد پيدا سرعتبههاي استراتژيک ها و بنگاهكه بخش اولويت پايين، ضعيف شدند درحالي

مانند توليدكننده پيانو ) توليدكنندگان اقالم لوكس اگر به توليدكنندگان جنگي تبديل نشده بودند

ستند منابع مالي خود را افزايش نتواسادگي نميبه 1(،هاي هواپيما توليد كندياماها كه مجبور شد پروانه

 دهند.

كامل مورد استفاده طوربهمد بود و بنابراين پس از دوران جنگ نيز آسيستم هدايت اعتبار بسيار كار

 كاران فرعيمختلف، پيمانوكار كسبهاي ها در گروهقرار گرفت. تقريباً همه ارتباطات موجود بين شركت

رسد تمايل مي نظربهگرفت. بنابراين ت ميئشان از سيستم هدايت اعتبار زمان جنگ نشهاي اصليو بانک

 اعتبار مستقيم مهمتر از هر چيز ديگري شد.به 

 دوران پس از جنگ جهانی دوم. 2-3-2

، بازسازي سيستم بانكي ژاپن بود 1945در سپتامبر سال  آمريكايكي از اولين اقدامات نيروهاي اشغالگر 

بانک مركزي از طريق  ماليِ بدون مانع دولتتأمين  المللي همراه سازد.تا آن را با هنجارهاي بانكداران بين

براي خلق پول و هدايت مستقيم  توانست از بانک مركزيبنابراين دولت ژاپن ديگر نميژاپن لغو شد. 

اعتبار استفاده كند. اما در اين موقعيت، دولت ژاپن بهترين كار ممكن را انجام داد و از بانک تحت مالكيت 

 استفاده كرد 2بانکپستكردند( يعني ثبت ميحسابداريشان اعتباري در دفاتر عنوان به پول راكه ) خود

(Brown, 2013: 207-208). 

گيري ي دولت، بدون مالياتگذاربراي سرمايه 3(JPB) ژاپن بانکپستاندازي استفاده از سيستم پس

تأمين  نهاد ،بود. اما در نسخه ژاپني آمريكادر  5«روزولت» 4مالي بازسازيتأمين  از مردم، مشابه با شركت

ته شود خداراي قدرت خلق اعتبار( بود. هيچ اوراقي الزم نبود تا به خارجيان فرو) مالي دولت يک بانک

اي از منابع اين امر مجموعه 6اندازي مردم ژاپن در داخل انجام شد.و تمام عمليات با استفاده از منابع پس

اندازهاي . اين انباشت عظيم پسگفتندنيز مي 7مالي را شكل داد كه گاهي به آن بودجه ثانويه ژاپن

                                                 

 سيكلت متنوع كند. نگ فعاليت خود را با توليد موتورميراث جنگ، شركت ياماها را قادر ساخت تا پس از ج .1

2. Post Bank 

3. Japanese Postal Savings System (JPB) 

4. Reconstruction Finance Corporation  

5. Franklin Roosevelt 

 1875بانک نيز از سال یافته بود که سيستم پستطور کاملی توسعهبخش بانکی عمومی ژاپن تا پایان جنگ جهانی دوم به .6

های خصوصی مکان های دولتی بودند، مردم ژاپن آنها را نسبت به بانکا، بانکهبانکدليل اینکه پستدر آن وجود داشت. به
 دانستند.اندازهای خود میتری برای پسامن

7. Japan’s second budge 
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خانوار باعث شد كه دولت به هر جايي كه پول نياز بود، آن را هدايت كند. اين بودجه بعد از جنگ جهاني 

تأمين  را براي بانکپستشد كه منابع  1(FLIP) گذاري ماليو سرمايه دهيوامباعث ايجاد طرح  دوم

كار هتخصصي دولتي ب دهيوامي عمومي وابسته به دولت و نهادهاي هاشركتهاي محلي، مالي دولت

و  دهيوام اده شده به طرحشد و منابع تخصيص دتوسط وزارت دارايي هدايت مي دهيوامگرفت. 

 ييد مجلس نيز نبودأداد و ملزم به تدهندگان قرار نميگذاري مالي هيچ باري را بر دوش مالياتسرمايه

(209: 2013 ,Brown).2 

، ايشيمادا رئيس بانک مركزي ژاپن شد. وي عالقه شديدي به هدايت آمريكابا اشغال ژاپن توسط 

هاي جديد بانكي هدايت اعتبار بانكي زمان جنگ را كه مقدار وام سازوكاراعتبار داشت. بنابراين ايشيمادا 

بندي انجام شود اين بود كه دستهكرد، بازگرداند. همه آنچه الزم بود و تخصيص بخشي آنها را تعيين مي

صنايع جنگي، اول نساجي، بعد جاي به اولويتي از اهداف جنگي به اهداف زمان صلح تغيير پيدا كند.

ايي بودند كه از قدرت خريد هو فوالد، سپس صنعت اتومبيل و الكترونيک، باالترين اولويتسازي كشتي

فروشي، هاي متوسط، توليدات ديگر مانند خردهند. اولويتشدمي( برخوردار دهيوام) يافتهتخصيص

ترين درجه . صنايع مرتبط با مصرف داخلي در پايينشدميكشاورزي، آموزش و ساختمان را شامل 

ها، سرگرمي، چاپ و ...( ها، رستورانهاي بزرگ، هتلهايي مانند فروشگاهبخش) گرفتنداولويت جاي مي

  3ت منابع مالي نداشتند.كه اميد زيادي به درياف

هاي خصوصي اين دريچه هدايت شامل جلسات منظم و پيوسته بين بانک مركزي ژاپن و بانک

گفت كه چه ميزان هاي خصوصي ميفصلي به بانک صورتبهكه در طي آن بانک مركزي ژاپن  شدمي

بلكه تخصيص آن بين  ،دهيوامميزان رشد كل  تنهانه «هدايت» شان را افزايش دهند. ايندهيوامبايد 

 ييديهأشان، مجوز و تدهيوامهاي ها بايد براي طرحكرد. بانکهاي مختلف اقتصادي را نيز تعيين ميبخش

به اقداماتي ها را تهديد مدنظر خود، بانک دهيوامهاي گرفتند و بانک مركزي ژاپن براي حفظ طرحمي

 كرد. مي دهيواممانند كاهش سهميه رشد 

 

                                                 

1. Fiscal Investment and Loan Plan (FILP) 

اما برنامه ژاپن از نظر اندازه قابل توجه بود. تا سال  ،دهی تحت حمایت دولتی دارندهای وامگرچه بسياری از کشورها طرح .2

درصد توليد ناخالص داخلی ژاپن( بود. تقریباً نيمی  ،82تریليون ین ) 400گذاری مالی بيش از دهی و سرمایه، طرح وام2001

( در سال Brown, 2013: 210اندازی خود مردم ژاپن تأمين مالی شد. )های پسگيری از حساباز مخارج دولت با قرض

شد. هایشان( نگهداری میصورت فردی یا از طریق بانکها )بهدرصد از بدهی ملی ژاپن در داخل توسط خود ژاپنی 95، 2010
در جهان را درصد(  226دهد که چگونه ژاپن درحالی که بيشترین نسبت بدهی به توليد ناخالص داخلی )این امر نشان می

حفظ کند. 2010عنوان سومين اقتصاد بزرگ جهان در سال بلکه وضعيتش را به ،اشاعتباری تبهتنها ردارد، توانسته است نه
اما  ،های پنجم و ششم بيشترین نسبت بدهی به توليد ناخالص داخلی هستنددرصد در رتبه 124و  144یونان و ایسلند با  

لی خارجی، دليل عدم وابستگی به تأمين ماپن بهقع ژااواست. در BBBو یونان و ایسلند  AAAهمچنان رتبه اعتباری ژاپن 

بازانه که دیگر کشورها را فلج کرده، مصون نگه داشته است. دولت ژاپن این حجم عظيم بدهی را خودش را از حمالت سفته
ی سازان تحت فشار برای خصوصياما سياستمدار ،های خودش بپردازدتواند به مردم و بانکدليل نرخ بهره اندک، میبه

افتد ای میالمللییابد و دولت در تله بدهی بينبانک هستند که اگر این اتفاق بيفتد، نرخ بهره قابل پرداخت افزایش میپست

 .(Brown, 2013: 210ها از آن گریزان بوده است )که سال

 گرايي( را ندارد.  ايشيمادا تشخيص داد كه ژاپن استطاعت مالي براي توليد چنين كاالهاي لوكسي )تجمل .3
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 تحسب اندازه شرك، بلكه برترزئيهاي جها و زيربخشبه بخش تنهانهها بنابراين تمام وام

ات و منابع مالي براي تجهيز) وكارهاي بزرگ( و نوع استفادهوكارهاي كوچک و متوسط و كسبكسب)

اين  .شدميگيرندگان كالن بايد نامشان ثبت ند. تمام قرضشدميآالت و سرمايه در گردش( خُرد ماشين

ويت بودند يا هاي بانكي براي اعتبار مستقيم به صنايع مرجحي كه در اولكنندگانِ واماطالعاتِ دريافت

گرفت. درواقع يک رژيم بااليي از آنها حاصل شود، مورد استفاده قرار مي افزودهارزشرفت كه انتظار مي

ها براي كه بانکيطوربهها براي سيستم بانكي است. ها و هويجساده هدايت اعتبار، تركيبي از چماق

ها آيا بانک گرفتند. اين انطباق كهشان مورد مجازات قرار ميدهيوامهاي رشد كاهش يا تجاوز از سهميه

هاي متخلف مورد کو بان شدميسط بانک مركزي انجام هاي خود پايبند بودند يا خير توبنديبه سهميه

با ساير  هاي تنزيل مجدد، ايجاد شرايط نامساعد براي معامالتجمله قطع كردن سهميههايي ازمجازات

ها هزينه بسيار ها براي بانکگرفتند. اين مجازاتهاي دريچه هدايت قرار ميها و كاهش سهميهبانک

اي جز رعايت هميشگي ها براي اينكه در رقابت با يكديگر عقب نمانند، چارهنکزيادي داشت. در نتيجه با

 ها نداشتند. سهميه

هاي خوبي از خلق اعتبار غيرمولد جلوگيري كرد و پول خلق شده جديد را به فعاليتاين سيستم به

زيادي توسط هدايت  كرد. بنابراين توسعه اقتصادي ژاپن پس از جنگ جهاني دوم، تا حدمولد كاناليزه مي

 طراحي يک اصليِ وجه را اعتبار هدايت بايد 1شدههدايت اقتصاد يک در اعتبار تسهيل شد. همچنين

 خصوصي بخش هايسازمان طريق از را پايين به باال هدايت اقتصادي چنين. كرد قلمداد پايدار، نهاديِ

 هدف براي را آنها و سازدمي توانمند را خصوصي بخش مديران و دهدمي تسري منفرد هايبنگاه به

 .گيردمي كاربه اقتصادي رشد حداكثرسازي عمومي

دهد. در ژاپن نشان مي 2دريچه هدايت را براي چهار نوع بانک دهيوامهاي نمودار زير كل سهميه

واقعي  دهيوامتقريباً با مجموع  دهيوامكه از نمودار نيز مشخص است، سهم دريچه هدايت از  طورهمان

  3صدها نهاد مالي چهار نوع بانک، برابر است.

 

                                                 

1. A ‘Guided’ Economy 

2. City Banks, Trust Bank, Regional Banks, and Long Term Credit Banks 

 شد. ها گفته ميجرا به بانكتر از زمان ابايد توجه داشت كه سهميه برنامه دريچه هدايت سه ماه قبل .3
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 درصد() مطابق برنامه هدايت اعتبار در ژاپن دهیوامبانكی در عمل و رشد  دهیوامرشد . 3 نمودار

 
Source: Werner, R. A. (2002). Monetary Policy Implementation in Japan: What they Say Versus What 

They do. Asian Economic Journal, 16 (2), 111-151. 

 

 آرايهاي وزارت دارايي بروكراتالعاده غيرمستقيم بود. نبوغ واقعي سيستم ژاپني اين است كه فوق

اند كه درک كرده خوبيبههاي شوروي سابق را تماشا كرده و اند، نزاعرا مطالعه كرده 1«فون هايک»

غيرقابل اجراست. آنها  2«گوسپالن» ريزي شورويسازمان برنامهمركزي به سياق  جامع ريزيبرنامه

 نامرئي سپرده شود دستبهفهميدند كه عمليات و اداره جزئيات روزانه اقتصاد بهتر است  خوبيبه

درصد  99كه را بردند كه اين امكان وجود دارد اقتصادي  كه آدام اسميت گفت(. اما آنها پي طورهمان)

 آن درصديک  بتواند دولت اگر ،تبديل كرد ايكنترل شدهداري است به اقتصاد آن در چارچوب سرمايه

. است كالن ارقام در ويژهبه (اعتبار) سرمايه تخصيص «درست درصدِ يک» اين كند و كنترل درستيبه را

 مأموريت اعمال راستاي در مشتاق هاييخدمتپيش به را هابانک و كرد را كار همين ژاپن دارايي وزارت

همه كارهاي جزئي مربوط به اينكه به كدام  تقريباًها كرد. اين بانک تبديل ژاپن اقتصاد كنترل در خود

را از طريق  فرآينددادند. وزارت دارايي اين اي بايد وام داده شود را انجام ميو براي چه پروژه هاشركت

كرد. ها و بنابراين اعمال پاداش يا مجازات متناسب با آن، كنترل ميبازرسي و حسابرسي عملكرد بانک

ها، دولت بايد بيشتر درگير جزئيات عدم تجربه و توسعه كافي بانک دليلبهدر روزهاي ابتدايي، 

الملل ژاپن نقش بسيار جارت بينشد. بنابراين وزارت صنعت و تمالي صنايع ميتأمين  گيري برايتصميم

كرد كه عمالً وظايف سياست صنعتي، انتخاب برندگان و... را برعهده گرفت. اما بازي تري راوسيع

                                                 

1. Von Hayek 

2. Gosplan 
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شدند، وزارت دارايي به كليد اصلي سيستم تر ميهاي خصوصي در كار خود متخصصكه بانک طورهمان

 1تبديل شد.

خواست، عرضه مقادير عظيمي از سرمايه ارزان به صنعت ژاپن براي ساخت مقياس آنچه وزارت دارايي مي

هاي خود بپردازند تا سود كمتري براي وام هاشركتمدت بود. وزارت دارايي درصدد بود تا باالي توليدات بلند

مند هيي بهرمريكاآرقباي خارجي اروپايي، آسيايي و  تر به سرمايه نسبت بهآنها از مزيت رقابتي دسترسي ارزان

بر مانند توليدات پيشرفته كه ژاپن در آن تخصص يافت، يک مزيت بزرگ شوند. اين امر در صنايع سرمايه

ها در تخصيص سرمايه را برعهده داشت. اما كه اشاره شد وزارت دارايي نقش حسابرسي بانک طورهماناست. 

داريِ معمول، اين گرفت؟ در يک سيستم سرمايهيها مورد بازرسي قرار معملكرد بانکعنوان به چه چيزي

اما در سيستم ژاپني اينطور نبود. اين سرمايه  ،ساده است: به حداكثر رساندن بازگشت سرمايه سؤاليک 

اش ناراضي باشد، هيچ جاي اما اگر از بازدهي سرمايه ،اسمي براي مالكيت خصوصي است صورتبهگرچه 

رفتن ندارد. اين واقعيت به ظاهر كوچک، تمام پويايي همه سيستم اقتصادي را غير از بانک( براي ) ديگري

 درواقع 3پيروي كند. 2تعقيب باالترين سود، از رهنمودهاي سياسيجاي به تواندزيرا سرمايه مي ،دهدتغيير مي

پرداخت قوي  ترازدستمزد، شغل امن، ) نفع( به كل جامعه، با داشتن صنايع قوي) در تحليل ژاپني، بازدهي

تواند اين باشد كه وزارت دارايي اساسي مي سؤالگذاران فردي است. اما يک و...( مهمتر از بازدهي سرمايه

دهد؟ وزارت دارايي تنها در عقاليي انجام مي صورتبهژاپن چطور تصميمات مربوط به تخصيص سرمايه را 

ها كه رتسوكي) ي بزرگهاشركتها و وسط بانکكند و اكثر كارها تباالترين سطوح اين امر دخالت مي

 .(Locke, 2004) شودگيرند( انجام ميها قرار ميي زير بانکمراتبهلسلس صورتبه

 به بانكي اعتبارات دهيِ خلقجهت اعتبار، برنامه هدايت اصلي كه اشاره شد، ايده طورهمان

 هايبخش دربازي سفته ها،دارايي خريد) نامولد هايبخش به اعتبار خلق از جلوگيري مولد و هايبخش

ي در ژاپن به بارات بانكت، سهم بااليي از خلق اع1980اما در اواخر دهه  .است...( و ارز مالي، مسكن،

 .(Werner, 2006: 7) بازي زمين و سهام( پيش رفتخريدهاي سفته) هاي نامولدسمت فعاليت

                                                 

 کردند، حضور داشت.ها متخصص نبودند و در آن ورود نمیهایی که هنوز بانکالملل ژاپن در حوزهاگرچه هنوز وزارت صنعت و تجارت بين .1

2. Political Directives 

 دست آورند.توانند بهاما تمام بازدهی ممکن را نمی ،کنندمیگذاران فردی مقداری بازدهی دریافت قطعاً سرمایه .3
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 آن در اقتصادآثار نحوه تخصيص اعتبارات بانكی و  .4 نمودار

 
Source: The Quantity Theory of Credit and Some of its Applications, Werner, 2015 

 

ت بانكي بازي( نسبت به كل خلق اعتباراسفته) واقع سهم خلق اعتبارات بانكي براي بخش ماليدر

يش پيدا افزا 1990درصد در اواخر دهه  30به حدود  1980درصد در اواخر دهه  16در ژاپن از حدود 

كه موجب حباب  كرد. بنابراين رشد خلق اعتبارات بانكي، فراتر از رشد توليد ناخالص داخلي در ژاپن شد

 دارايي در بازارهاي مسكن و سهام آن كشور شد.

 

 رشد بيشتر خلق اعتبارات بانكی از رشد توليد ناخالص داخلی . 5 نمودار

 درصد ساليانه() در ژاپن ايجاد حباب دارايی و

  
 .همان مأخذ:

 

ادامه  1991، برنامه هدايت اعتبار نيز حداقل تا سال 1990با شروع بحران مالي ژاپن در اوايل دهه 

زيرا برنامه مذكور  ،توان اظهارنظر قطعي درباره وجود يا عدم وجود آن كردبعد از آن سال نمييافت و 

تر شد.ي قبل مخفيهاسالحتي نسبت به 
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 هاي مولد و نامولد در ژاپن. خلق اعتبار براي فعاليت6 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .همان مأخذ:
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 شدهمعيارها براي اهداف منتخب اعتبارات هدايت. 2-3-3

ها يا توانند اعتبار را به شركتها ميدار وجود دارد. اول دولتسه نوع مداخله در مورد اعتبارات جهت

توانند اعتبارات را برمبناي معيارهاي وسيع عملكردي همانند اينكه مي صنايع خاص جهت دهند. دوم

توانند اعتبار را براي نيل به هاي كوچک و متوسط جهت دهند. سوم اينكه ميپيشبرد صادرات يا شركت

 هر سه فعاليت را داشتند. 1شرق آسياهاي سازي انبوه هدايت كنند. دولتاهداف اجتماعي مانند خانه

  ها يا صنايعهدفگيري شركت الف(

هاي خاصي سوق داد. ها و شركتژاپن در دوره بازسازي پس از جنگ اعتبارات قابل توجهي را به بخش

 1950هه دتجهيزات جديد را در  هاي خريدسوم وامژاپن حدود يک گذاري ماليو سرمايه دهيوامبرنامه 

رتبط با صنايع م 1960دار در ژاپن در اوايل دهه اولويتهاي خود اختصاص داد. بيشتر اهداف وامبه

تصادهاي ينده بودند. برخالف بسياري از اقاهاي نسبت به مقياس فزهاي بزرگ بهينه و بازدهيمقياس

يافت، يمعمومي تخصيص اي عمومي يا نيمههدار اغلب به شركتدرحال توسعه كه در آنها اعتبارات جهت

ياي گزارش معجزه آس) شدطور كلي به طرف بخش خصوصي سوق داده ميهب ژاپندر  داراعتبارات جهت

 .(331-330 :1993بانک جهاني،  ،شرقي

 

 ها در ژاپنهاي سياستگذاري شده توسط دولت به كل وامنسبت وام. 10 جدول

 سال
 هاي سياستگذاري شدهوام

 هاصورت سهمی از وامبه 

 هاي سياستگذاري شده وام

 صورت سهمی از اعتبارات براي تجهيزات صنعتیبه

1995 2/13 1/32 

1960 11 8/22 

1965 6/9 9/15 

1970 8/9 8/13 

1975 6/10 16 

1980 1/14 6/17 

1985 7/13 5/11 

1990 8/11 1/8 

 .332 :1993آسياي شرقي، بانک جهاني،  گزارش معجزه مأخذ:

 ژاپن است.  ي ماليگذارو سرمايه دهيوامها طبق برنامه كليه وامهاي سياستگذاري شده شامل وام :توضيح

 

 هاي كوچك و متوسطهدفگيري صادركنندگان و شركت ب(

براي صادركنندگان بود. تمام  كشورهاي شرق آسيا ترين هدفگيري عملكردي اعتبارات دروسيع

زيل مجدد بانک مركزي به اعتبارات صادراتي يارانه شرق آسيا، اغلب از طريق سيستم تن اقتصادهاي

                                                 

 كنگ، كره جنوبي، سنگاپور، تايوان، اندونزي، مالزي و تايلند.هنگكشورهاي ژاپن،  .1
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بانک  1972و  1946هاي بين سالاند. صادركنندگان از تمامي صنايع به آن دسترسي داشتند. داده

درصد كمتر از آن نرخي كه براي  دوتا  يک) هاي پايين بهرهصادراتي را با نرخ 1هايمركزي ژاپن حواله

درصد  10كرد. در اين دوره بانک مركزي ژاپن مناسب است( تنزيل مجدد ميتجاري عمومي هاي حواله

 هاي بانكي صادراتي(درصد كل وام 50 تأمين) مالي صادرات هدايت كرد تأمين هاي خود را برايوام

 .(333 :1993سياي شرقي، بانک جهاني، گزارش معجزه آ)

 نتأمي فروشي تكيه كنند،بازارهاي خردهلب مجبور بودند به هاي كوچک و متوسط كه اغشركت

بر مبتني يافتند. تخصيص اساساًمنابع مالي رسمي مي تأمين هايمنابع صادرات را يكي از معدود راه

هاي ناشي ختزيرا فقط آنها بازپردا ،هاي تجاري بر عملكرد نظارت داشتندعملكرد صادراتي بود و بانک

ها مرکگتوانستند عملكرد را از طريق ها ميكردند. دولتآوري ميمعهاي قطعي صادراتي را جاز فروش

 .(334 :1993بانک جهاني،  ،گزارش معجزه آسياي شرقي) ييد كنندأت

 هدفگيري اجتماعی ج(

 ژاپن والزصنايع روبه  اصالحتوان به اعتبارات اعطا شده براي هاي اجتماعي ميجمله اين هدفگذارياز

 .اشاره كرد

 هاي نهادي براي انتخاب و نظارتمكانيسم .2-3-4

اند، ولي شكست خورده ،دار استفاده كنندعكس اكثر اقتصادهاي ديگر كه تالش كردند از اعتبارات جهتبر

همين  دليلبه( ظرفيت نهادي قوي براي طراحي پروژه، ارزيابي و نظارت داشتند. جنوبيكره و ) ژاپن

اقتصادي لحاظ هايي رفت كه ارزش اعتباري داشت و بهكلي به طرف پروژهطور دار بهاعتبارات جهت

توسعه( معموالً از اعتبارات در درحال  و برعكس بسياري از اقتصادهاي) پذير بود. مهمتر از اينامكان

 ها بوده است. در. نتيجه اين امر سطح باالي بازپرداخت وامشدكارهايي كه مورد نظر بوده است استفاده 

هاي تجاري خصوصي هاي دولتي، مانند مسئوالن وام در بانکهاي بخشژاپن، مسئوالنِ دستورالعمل

ها شدند كه شركتكردند و مطمئن ميطور دقيق بررسي ميهكردند، پيشنهادهاي پروژه را بعمل مي

هاي تجاري و شد، همكاري نزديكي بين بانکقادر به بازپرداخت هستند. وقتي كه وامي تصويب مي

هاي ساخت و بانکگيرنده را ممكن ميمگرفت كه اين امر نظارت مستمر بر عملكرد واتوسعه صورت مي

ساخت تا اگر بازپرداخت وام به خطر افتاد وارد عمل شوند. همراه با موفقيت اقتصادي توسعه را قادر مي

دهنده ندک باشد. بانک توسعه ژاپن، واماهاي وام بسيار ثر سبب شد تا زيانؤژاپن، ارزيابي و نظارت م

 01/0و فقط  1955-1951هاي هاي خود را در طي سالدرصد از وام 09/0اصلي دولتي فقط حدود 

هاي تجاري و سوخته تلقي كرد كه اين رقم كمتر از بانک 1965-1956هاي درصد آنها را در سال

تر معطوف كرده بودند. مدت و متنوعهاي كوتاههاي بازنشستگي بود كه تالش خود را به وامصندوق

                                                 

1. Bills   
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خصوص تضمين وثيقه، بهتواند تا حدودي از طريق اتكاي بيشتر آن به عملكرد عالي بانک توسعه ژاپن مي

ها توضيح داده شود. درواقع ترس از دست دادن تجهيزاتِ به وثيقه گذاشته آالت به كمک وامخريد ماشين

گزارش معجزه آسياي شرقي ) هاي خود را بازپرداخت كننديزه قوي داد تا وامگيرندگان انگشده به وام

 .(339-338 :1993بانک جهاني، 

 هاي توسعهبانك .2-3-5

هاي هاي مالي را براي جبران فاصله در انواع اعتباراتي كه توسط سازمانهاي شرق آسيا انواع سازماندولت

هاي توسعه، به نيازهاي اعتباري بلندمدت صنعت سيس بانکأآنها با تشد، ايجاد كردند. مي تأمين خصوصي

هاي اند كه اعتبارات را براي شركتوجود آوردههاي تخصصي بهاند. همچنين بيشتر آنها سازمانجواب داده

اند. دهندگان بلندمدت در ژاپن بودههاي توسعه صنعتي عمدتاً وامكند. بانک تأمين كوچک و بخش كشاورزي

پرداخت  .(2(IBJ) و بانک خصوصي صنعتي ژاپن 1(JDB) بانک عمومي توسعه ژاپن) هاي توسعهدر ژاپن بانک

 1960و حدود نصف آن را در اوايل دهه  1950زمينه تجهيزات در دهه  گذاري درها را براي سرمايهدوسوم وام

به صنعت داده شد كوچک بود و كاهش هم يافت. بانک  هايي كهبه عهده داشتند. البته سهم آنها در كل وام

هاي جديد را برعهده داشت. از درصد وام 18حدود  1953در اوج فعاليت خود در سال  عمومي توسعه ژاپن

هاي خصوصي هاي جديد كاهش يافت و بقيه را بانکدرصد وام 6تا  1اين وام دادن به حدود  1950اواسط دهه 

 .(283-282 :1993بانک جهاني،  ،گزارش معجزه آسياي شرقي) انجام دادند

هايي دهد به بنگاهكننده اعتبارات دولتي نشان ميهاي دريافتنكته قابل توجه اين است كه مشخصات بنگاه

هاي و سهم ها را داشتند، توجه بيشتري شده استي و توليد تكنولوژيگذاركه بيشترين احتمال رشد، سرمايه

هايي بود بر آن بنگاهدو برا كننده اعتبار، تقريباًهاي دريافتگذاري در تحقيق و توسعه در توليد، در بنگاهسرمايه

ها به ركتش( و به محض اينكه 1993 ،كالوميراس و هيملبرگ) كردندسوي دولت منابع مالي دريافت نميكه از

گيرندگان جديدي ها به وامشد و اين وامقطع مي هاي دولتييافتند وامبازارهاي اعتباري خصوصي دسترسي مي

 .ات سياسي(ظمالح برمبنايبا معيارهاي اقتصادي و نه ) گرفتتعلق مي

گذاري يهدار بانک توسعه ژاپن را در پيشبرد سرما( نقش اعتبارات جهت1992) «هوريوچي و سويي»

هاي متوسط دهنده به شركتسازمان وامک توسعه ژاپن مهمترين كه بان زماني) 1960خصوصي در دهه 

 1965شركت متوسط بود كه در بورس توكيو در سال  447كند. نمونه آنها و بزرگ بود( بررسي مي

 زير است: شرحبهفهرست شده بود. بعضي از نتايج آنها 

 شدمنجر گذاري جديد ن به افزايش خالص در سرمايههاي بانک توسعه ژاپوام. 

 هاي بانک يعني وام ،هاي خصوصي همراه بودهاي تدريجي بانکبانک توسعه ژاپن با وامهاي وام

 .هاي خصوصي نشدهاي بانکتوسعه ژاپن جانشين وام

                                                 

1. The public Japan Development Bank (JDB) 

2. The Industrial Bank of Japan (IBJ) 
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 هاي خصوصي بود و ها از بانکقبل از افزايش وام شركت ،هاهاي بانک توسعه ژاپن به شركتوام

هاي وابسته اغلب شركت) هاي خصوصي وصل نبودندهايي كه به بانکدسترسي به اعتبارات را براي بنگاه

 ( افزايش داد.رتسوكيبه يک بانک 

نيسم گيرندگان منتخب توسط بانک توسعه ژاپن همانند مكادار به وامبنابراين اعتبارات جهت

هاي سازمان دهيوامها( براي به شركت دهيوامهاي خصوصي به ترغيب بانک) ايدهي و بيمهسيگنال

 مالي خصوصي نيز عمل كرد.

برق، فوالد و آهن و ) «ايصنايع پايه»دار در ژاپن به بخش اعظم اعتبارات جهت 1950در دهه 

ينده نسبت به مقياس و توليد مواد اوليه آهاي فز( داده شد كه مشخصه آنها بازدهيسنگزغالاستخراج 

اي توسعه داده شد، ژاپن صنايعي را توسعه داد كه اين صنايع پايههاي اقتصاد بود. وقتي ديگر بخش

 1(.مانند ماشين ابزارها) رفتسرريز آنها در كل اقتصاد مي آثارانتظار 

عيار مدار استفاده از هاي اولويتهاي اعتباري براي تشويق صنايع و شركتكليد موفقيت سياست

 دهيواماست ها در بررسي جامع سيها بوده است. اين ويژگيبروكراتها و عملكرد اقتصادي و نظارت بانک

هاي نرخ بهره بيش پس از جنگ مشهود بود. اين بررسي نشان داد كه يارانه ههاي بالفاصلژاپن در سال

ررسي سه ويژگي . اين بها بسيار اندک باشدمد باعث شده كه زيان وامآدرصد نبوده و نظارت كار 3تا  2از 

 هاي سياستگذاري شده ژاپن را نشان داد:امو

 اتكا به بخش خصوصي، .1

 دار،هاي اقتصادي ملي و اعتبارات جهتانطباق نزديک برنامه .2

 هاي مورددار تخصيص منابع به بخشاحترام به استقالل مديريتي نهادهاي مالي دولتي كه عهده .3

گزارش معجزه ) كردنداقتصادي انتخاب مي صرفاًها را مطابق با معيارهاي تک شركتنظر بودند و تک

 .(340 :1993بانک جهاني،  ،آسياي شرقي

 

 هاي غيرمالی در ژاپنمالی شركت تأمين. منابع 11جدول 

 منابع داخلی شركت سال
 منابع خارج از شركت

 ع ديگرمناب سهام اوراق بهادار وام

1956-1965 9/41 4/47 6/2 1/8 - 

1966-1975 2/45 5/49 2 3/3 - 

1976-1983 6/54 3/40 7/1 4/3 - 

 .279همان: مأخذ: 

                                                 

1. Machine Tool 
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 اندازهاافزايش پس. 2-3-6

افزايش  اما اين ،رشد اقتصادي ژاپن بود فرآينداعطاي وام به صنايع كليدي گرچه يک بخش مهمي از 

مان كاهش قاضاي مصرفي در آن زتمحدوديت در توليدات ملي، اگر كه قدرت خريد براي صنايع مذكور و 

ثباتي اجتماعي، اي اجتناب از تورم و در پي آن بيها افزايش يابند. برشد كه قيمتيافت باعث مينمي

كنند و اي قدرت خريدشان را مصرف نمييندهاطور فزهشدند كه مردم بمسئولين ژاپني بايد مطمئن مي

تلف ز طرق مخابه بعد مقامات دولتي  1937كردند. از سال انداز ميدم را بايد تشويق به پسبنابراين مر

 .(Werner, 2003) انداز كردندها مردم را تشويق به پسرسانهذيل و موارد  ازجمله

 انداز پستیهاي پسايجاد سازمان الف(

تانشينان آن تشويق روسوجود آورد و هدف روشن به 1875انداز پستي را در سال اپن اولين برنامه پسژ

اي اندازهي پسمؤثرطور هانداز بود. دولت ژاپن بد تا درآمدهاي متوسط شهرها به پسدرآمو افراد كم

از ماليات  اندازهاي كوچک پستي رادرآمد تشويق كرد و درآمد بهره پسپستي را در ميان خانوارهاي كم

 معاف كرد.

 هاي بازنشستگی اري: مانند صندوقاندازهاي اجبپس ب(

( 1993) ند. ماكيها در ژاپن، اعتبارات موجود را براي خريد كاالهاي بادوام محدود كردگذاران بانکاعدهق

دليل نياز به اندازها در ژاپن پس از جنگ جهاني دوم بهدهد كه افزايش سريع پسشواهدي را نشان مي

ايش يافت، است. هرچه درآمد خانوارها و تقاضاي كاالهاي بادوام افزكسب اقالم مصرفي بادوام بوده 

 تأمين ادوامبيشتر شد. زماني كه تقاضاي اضافي كاالهاي ب سرعتبهبخشي از درآمد عنوان به اندازهاپس

 :1993، بانک جهاني ،گزارش معجزه آسياي شرقي) و حتي كاهش يافت داندازها ثابت مانشد، ميزان پس

272-274). 

نهادهاي مالي عمومي ي مردم نزد هااندازپسها را براي تخصيص ترين برنامهدولت ژاپن مشخص

برنامه »هاي مالي ايجاد شده طبق دارد. سازمانهاي مالي و بيمه( اندازهاي پستي يا صندوق)نظير پس

هاي رفاه دولتي، سپرده اندازهاي پستيمنابع مالي را كه از سيستم پس« ژاپن گذاري ماليوام و سرمايه

برنامه حسب آمارها بر دهند.تخصيص مي 1،شوداندازهاي صندوق بازنشستگي ملي ناشي ميملي و پس

اقتصادي  اندازهاي خانوارها را در دوره رشد سريعدرصد پس 40الي  20گذاري مالي حدود وام و سرمايه

 .(327 :همان) جذب كرده است ژاپن

  

                                                 

1. National Welfare Deposits, and National Pension Deposits 
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 درصد()  ها در ژاپنهاي نهادهاي مالی دولتی از كل سپردهسپردهسهم . 12 جدول

 سال
نهادهاي دولتی يا سيستم 

 (بانكپست) اندازي پستیپس

هاي بازنشستگی و صندوق

 بيمه احتياطی

هاي تجاري بانك

 تخصصیعمومی و 
 كل

1960 8/10 3/4 - 1/15 

1970 3/14 8 - 3/22 

1980 3/25 2/12 - 5/37 

1990 9/20 2/12 - 1/33 

 .329 همان: :مأخذ

 هابانك مخرب جلوگيري از رقابت .2-3-7

هاي مالي خارجي را تنظيم هاي جديد مالي و همچنين ورود سازمانايجاد سازمان ،هاتمام دولت تقريباً

هاي دولتمانند. اما بسياري از كنند تا مطمئن شوند كه تازه واردها توانمند هستند و توانمند ميمي

هاي هاي موجود چه در برابر بانکاند و از بانکاند و رقابت را محدود كردهشرق آسيا از اين فراتر رفته

هاي محدوديت 1كشورهاي شرق آسياكنند. اكثر خارجي و چه در برابر حريفان جديد داخلي حمايت مي

كار اين ترش فعاليت اجازه داده باشند، اكثراًاند. وقتي به گسجدي براي ورود نهادهاي جديد برقرار كرده

ورودي به  يهاگيرد. محدوديتهاي موجود انجام ميسيس شعبه به بانکأاز طريق واگذاري اجازه ت

گيري راجع به اينكه چه تواند در تصميمها اثر بگذارند. دولت ميدهد تا بر رفتار بانکها اختيار ميدولت

ها هم از طريق شعب بيشتر( از اين اختيار استفاده كند. بانک) گسترش پيدا كندبانكي در چه زماني 

كنگ و سنگاپور، استثناي هنگبههمچنين  .(268 :همان) ات دولت عمل كنندنظر بهدارند كه انگيزه 

نهادهاي مالي انداز و وام و در نتيجه اسپرد هاي پسطور همزمان نرخگهگاه به 2شرق آسياتمام كشورهاي 

 .(270: همان) را تنظيم كردند

 

 3ي ديوانساالرريزي و برنامه .4-2

سياست صنعتي ژاپن »يكي از دانشوران برجسته مسائل ژاپن در دوره پس از جنگ خاطرنشان ساخته كه 

 .«ها طراحي شده استهاي صنعتي است كه توسط دولتترين و مولدترين سياستمندانهيكي از كفايت

كرد هايي را اجرا ميزيرا دولت بيشتر سياست اي بود،ي حاشيهديوانساالراستدالل مقابل آن است كه نقش 

كه بخش خصوصي در پذيرش آن مشكلي نداشته، در عين حال براي تجارت نيز سودمند باشد. پيروان اين 

ي ديوانساالردولت و « ييدستورالعمل اجرا»هاي بزرگ تنها هنگامي كه كنند كه شركتمكتب استدالل مي

هاي راهبردي را اي از برنامهان مجموعهديوانساالركردند. آيا دولت و متضمن منافع آنها نبود، آن را رد مي

                                                 

 كنگ، كره جنوبي، سنگاپور، تايوان، اندونزي، مالزي و تايلند.هنگكشورهاي ژاپن،  .1

 .همان .2

 .213 - 212 :1394 و اونو 152-148و  127 -126 :1377 زير است: اسميث مطالب اين بخش از منابع .3
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اي از شود، تهيه كردند و آيا مجموعهخوانده مي« سياست صنعتي»براي توسعه صنعتي ژاپن ـ آنچه اغلب 

 هاي صنعتي را به اجرا برسانند؟ ند آن سياستابزارها را فراهم آوردند تا در عمل بتوان

 ي در اقتصاد، وزارت داراييديوانساالردر دوره پس از جنگ، دو ابزار اساسي مداخله دولت و 

(MoF)1 الملليو وزارت صنعت و تجارت بين (MITI)2  بود. منشأ هر دو وزارت به پيش از جنگ جهاني

براي  1950ي در دهه ديوانساالرهاي ها و ديگر كارگزاريهايي كه اين كارگزاريگردد؛ روشدوم بازمي

بردند، در عين حال هم رسمي و هم غيررسمي بود. ابزارهاي رسمي كه ميكار به اعمال نفوذ در اقتصاد

گرفتند، بر كنترل اقتصاد، كه از دوره اشغال به ارث رسيده بود، اتكا داشت. ميكار به يديوانساالردولت و 

ان ديوانساالر، دولت ژاپن نظارت بر ارز را نيز به ارث برده بود. تصميم سياستمداران و مهمتراز آن 

توانند مواد خام و فناوري را از محل تخصيص ارز كمياب ها ميكه كدام صنايع و شركت كردميمشخص 

اي در ماهيت و ميزان توسعه ي از نفوذ قابل مالحظهديوانساالروارد كنند. با كمک اين وسيله، دولت و 

 برخوردار گشت.  1950صنعتي در دهه 

ت خارجي، يده اقتصاد ژاپن در مقابل رقابهاي برگزدولت پس از دوره اشغال، براي حمايت از بخش

، 1952ه آوريل بست. همين كه ژاپن در ماميكار به هايي را كه از اشغالگران به ارث برده بود،همان روش

هايي تي به بخشي اقتصادي، توانست امتيازات مالياديوانساالرحاكميت خود را بازيافت، دولت، با توصيه 

ذ جديد در دست ، اهرم نفو1950. در اوايل دهه كندو ارتقاي آن بود، اعطا از صنعت، كه مايل به حمايت 

صنايع  رشد آن دسته از ده شد. در دوره جهش اقتصادي ناشي از جنگ كره،گذاريديوانساالردولت و 

گذاري مورد ژاپن كه پاسخگوي نيازهاي اياالت متحده بود، در اثر فقدان عنصر سرمايه براي سرمايه

هاي وام»ناب از اين وضع، منظور اجت، بهالمللي ژاپنت و تجارت بينقرار داشت. وزارت صنعتهديد 

هاي داد كه به شركتهاي تجاري اجازه ميرا با موفقيت كارسازي كرد. اين روش به بانک« محلبي

كرد، پرداخت مي يهبيش از اعتبار آنها و يا آنچه دورنماي آينده فوري آنها توج مراتببههايي برگزيده وام

كنترل  هاي تجاري، توسط نهادهاي تحتمحل براي بانکهاي بي. خطرات ناشي از پرداخت اين وامكنند

هاي كننده وامبيمه عنوانبهشد. نقش آنها، كردند، تضمين ميضامن عمل مي عنوانبهمركزي دولت، كه 

  ي اقتصادي بازهم اضافه كرد.ريزي اقتصادي در برنامهديوانساالرمحل، به نفوذ دولت و بي

كرد، ولي رسميت ي پس از دوره اشغال از آن استفاده ميديوانساالرابزار فشار ديگري كه دولت و 

كمتري داشت، دستورالعمل اجرايي بود، كه بيشتر يک روش اجراي سياست بود تا يک سياست ثابت. 

هاي نفوذ ژاپن و تهديد به استفاده از اهرمي ديوانساالردر اين روش، اساساً از حيثيت و موقعيت واالي 

هاي خصوصي استفاده گذاري و ديگر تصميمات شركتسرمايه« هدايت»منظور دولت در اقتصاد، به

نظر است. اما اين فرض كه اوضاع و احوال دهه ر دستورالعمل اجرايي مورد اختالفشد. ميزان تأثيمي

                                                 

1. Ministry of Finance (MOF) 

2. Ministry of International Trade and Industry (MITI) 
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بيشتري را براي اعمال نفوذ در توسعه و ساختار اقتصاد  هايهاي بعد، فرصت، در مقايسه با دهه1950

رسد. بنابر نظر طرفداران اين مي نظربهداد، معقول ي اقتصادي قرار ميديوانساالردر اختيار دولت و 

با هماهنگي دولت انجام گرفته است،  1960و اوايل دهه  1950ديدگاه كه رشد صنعتي ژاپن در دهه 

ها را براي گزينش و پرورش صنايع محل و ديگر اهرمهاي بيي، اين وامرديوانساالخصوص دولت و به

بخشي از يک برنامه كلي توسعه صنعتي ژاپن، مورد  عنوانبهمختلف و قرار دادن آنها در راستاي رشد، 

دادند. آنها ابزارهاي گوناگون خود را براي نظارت بر اقتصاد و محدود ساختن رقابت استفاده قرار مي

 بردند. ميكار به شد،هاي آنها احتماالً باعث ميي كه سياستشديد

« شركت سهامي ژاپن»كه براي رشد اقتصادي ژاپن وجود دارد، بر مفهوم  تحليل متداول و مقبولي

 ي در معجزهديوانساالراستوار است. شركت سهامي ژاپن استداللي پيچيده را درباره نقش دولت و 

كار ژاپن پس از اي نزديک ميان سياستمداران محافظه. در اين تحليل، رابطهكندميارائه  اقتصادي ژاپن

شود. عوامل چندي اتصال ي معتبر و قدرتمند كشور و رهبران بزرگ بازار شناسايي ميديوانساالراشغال، 

اي هالتحصيالن دانشگاهاين سه گروه را به يكديگر ممكن ساخت. مثالً، بيشتر اعضاي هر سه گروه از فارغ

عامل مهمترين خصوص دانشگاه توكيو و متعهد به تحقق رشد سريع اقتصادي هستند. معتبر ژاپن، به

ند كه پس از بازنشستگي، با اقدام به دان سابق فراهم آورديوانساالرخصوص ان، بهديوانساالرپيوند را 

ها و يعني فرود از آسمان، به داخل حزب دمكرات ليبرال راه يافتند و سپس در سازمان 1،«آماكوداري»

هاي اقتصادي، بودند، يعني فدراسيون سازمان 2،«رندانكي»هاي اصلي كه نماينده تجار بزرگ و شركت

بزرگ،  هايان، پس از اشتغال در سياست و يا شركتديوانساالرل شدند. اين ئبه مناصب عالي مديريت نا

شان در دستگاه اداري حفظ كردند، و بدين ترتيب مجراهايي را فراهم تماس خود را با همكاران سابق

ها و نهادهاي اقتصادي ژاپن ترين شركتان در دولت و بزرگديوانساالرنمودند كه از طريق آنها نفوذ 

 . شداعمال 

كردند. صادي، با هم عمل ميسه مؤلفه براي تحقق هدف رشد سريع اقت« شركت سهامي ژاپن»در 

ي ديوانساالر وسيلهبهابزار برگزيده براي تحقق رشد پرشتاب بود. اين سياست اساساً « سياست صنعتي»

گيري پيرامون تخصيص مواد خام، نيروي كار شد، كه حكومت و دولت را در تصميماقتصادي تدوين مي

 ساختهيچ چيز را به اميد نيروهاي بازار رها نميداد و گذاري مشاركت ميو عنصر سرمايه براي سرمايه

عني يک دستورالعمل (. سپس اين سياست صنعتي، در قالب دستورالعمل اجرايي ي149: 1377اسميث، )

هاي خصوصي، جهت اجرا در ها و بنگاههاي قدرتمند اقتصادي خطاب به شركتخانهغيررسمي وزارت

                                                 

1. Amakudari      
 رتبه درهاي بازنشسته عاليروكراتاصطالح به استفاده از بدر اما  ،ي هبوط از بهشت استاآماكوداري از نظر لغوي به معن

 شود. اجراي اين سياست موجب پيچيدگي در اصالح نظام بروكراسي ژاپن شده است.مديريت صنايع بزرگ اطالق مي

 

2. Keidanren 
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فت. طبيعتاً، سياست صنعتي بخشي از يک راهبرد هماهنگ گراختيار صاحبان تجارت و صنعت قرار مي

ي و تجار ديوانساالرهاي بالقوه ميان دولت، خصوص رشد صنعتي بود. اختالفبراي رشد اقتصادي و به

شد، تا تالش براي رشد فصل ميوبزرگ، در درون مدار شركت سهامي ژاپن به شكلي دوستانه حل

 عنوانبهترين شكل خود نظر تجلي يابد. شركت سهامي ژاپن در خالصمثابه يک اجماعپرشتاب به

منظور استقرار سلطه اقتصادي ي و تجار ژاپن بهديوانساالرسوي نخبگان سياسي، اي در سطح باال، ازتوطئه

توان عملكرد عادي پردازان اين توطئه، ميبر عقيده نظريهدر سراسر جهان تلقي شده است. بناژاپن 

منظور تحقق هاي دمكراتيک و پارلماني را بهفرآيندزار و رقابت را مختل كرد و درصورت لزوم، اقتصاد با

. بيشتر دانشوران مكتب شركت سهامي ژاپن افرادي كردهدف غايي سلطه ژاپن بر اقتصاد جهان متوقف 

ي و تجار الرديوانسااي ميان دولت، كنند كه رابطه همكاري صميمانهموقر و محتاطند. آنان استدالل مي

و توانايي سازد ريزي و هماهنگ ميبزرگ وجود دارد كه راهبرد بزرگ توسعه اقتصادي ژاپن را برنامه

بخشد. در يک طور وسيع ارتقا ميدهي آينده اقتصادي ژاپن بهي اقتصادي را براي شكلديوانساالر

خصوص مؤثري را ي بهوانساالرديگيري زيركانه از اين تحليل ادعا شده است كه ژاپن ابزارهاي نتيجه

المللي، به وجود آورده است تا روابط ويژه در زير نقاب وزارت صنعت و تجارت بينبراي راهبري اقتصاد، به

هاي صميمانه موجود در سطوح عالي دولت، سياست، دستگاه اداري و تجار بزرگ، اطاعت شركت

 المللي( تضمين كند. تجارت بين وزارت صنعت و) خصوصي را از دستورالعمل اجرايي دولت

استدالل و نگرند گران از نقطه مقابل به رشد اقتصادي ژاپن در دوره پس از جنگ ميبرخي تحليل

ي اي در ايجاد و راهبري، حداكثر نقشي حاشيهديوانساالردولت و « سياست صنعتي»كنند كه مي

ز نقش دولت ااست. هيچ تحليل ساده و كاملي داشته و حداقل احتماالً مانعي در راه آن بوده « معجزه»

رث بردند كه ي مجموعه قدرتمندي از ابزارها را به اديوانساالردولت و  موجود نيست.« معجزه»در تحقق 

ه نفوذ ك ،1950، حتي در دهه اين . با وجودكنندتوانستند از آنها براي كنترل اقتصاد استفاده مي

العمل دستور»هاي خصوصي با درجه خود بود، بعضي اوقات شركتان بر اقتصاد در منتها ديوانساالر

  كردند.مخالفت مي« اجرايي

اي الحظهها توانستند قدرت قابل مالمللي و ديگر وزارتوزارت دارايي و وزارت صنعت و تجارت بين

گذاري در رمايهساعمال نمايند، زيرا آنها بيشتر ارز، تخصيص مواد خام و دسترسي به عامل سرمايه را براي 

 اهش يافت. نفوذ دولت هم ك هاي نفوذ دولت بر آن، قدرت وكنترل داشتند. با رشد اقتصاد و تضعيف اهرم

ي و ديوانساالركار، ، ميان نخبگان سياسي محافظه1940ارتباط بسيار نزديكي كه از اواخر دهه 

ومت و نظر الزم را ميان سطوح باالي دولت، حكي پيشتاز ژاپن برقرار گشت، اجماعهامديران شركت

 جنگ بود. صنعتي ژاپن در دوره پس از اي اساسي در توسعه. اين اجماع نظر، مؤلفهكردمديريت ايجاد 

ان، نظر ديوانساالرگيري اقتصادي، كدام يک از سه عامل دولت، سياستمداران و اينكه در اين تصميم

 مانده است.  كار باقيحرف و مخفيكمهاي رازي در سينه ژاپني عنوانبهاند، غالب را داشته
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گرفته در هاي صورتجهت پيشرفت صنعتي با فعاليت( اقدامات دولت ژاپن در 1394) از نظر اونو

هاي ه، سياست واماين اقدامات عبارتند از: ماليات ترجيحي، پرداخت ياران .ديگر نقاط جهان تفاوتي نداشت

 محدوديت ورود به بازار، بهره، كمک به تحقيق و توسعه، پيشرفت مؤسسات كوچک و متوسط،كم

تشابه فهرست  صادرات، ساخت زيربناها و ساير موارد مشابه. با وجود گذاري وهماهنگي توليدات، سرمايه

سبت به ساير الملل و صنعت اين اقدامات را به شيوه مؤثرتري نتوان گفت وزارت تجارت بيناقدامات، مي

امات در ميان تري براي اشتراک اطالعات و سازماندهي اقدكشورها به اجرا درآورد و از ابزارهاي منعطف

، شوراهاي مشورتي، ها و اهدافخلق ديدگاه ،اين ابزارها ازجملهن سهام مختلف برخوردار بود. صاحبا

كنان و هاي انساني از طريق گردش كارهاي تجاري، دستورالعمل اداري و شبكهروابط نزديک با شركت

رت ظر وزاهاي خصوصي زير نهاي باال پس از بازنشستگي زودهنگام در شركتتقبل سمت) آماكوداري

 الملل و صنعت( بود.تجارت بين

  

 تربيت نيروي انسانی. 5-2

 رن شانزدهم تاكنونتوجه به تعليم و تربيت نيروي انساني در ژاپن سابقه طوالني دارد و اهتمام زمامداران از ق

دوره  ميليدو قرن صلح و آرامش تح. جاي گذاشته استفرهنگي عميقي را در اين كشور به تحوالت اجتماعي و

هاي ماجراجو يجاي گذاشت. ژاپني ماندگار بر ملت برتأثير، تحت مراقبت دقيق و سختگيري شديد دولت ادو ادو

فروتني نسبت  وشده بودند كه با تواضع تبديل خوي قرن شانزدهم در قرن نوزدهم به قومي رام و مطيع و ستيزه

كردند. آنان يمچرا دستورهايشان را اجرا وبدون چوننگريستند و رهبر ميعنوان به به فرماندهان خود به آنان

ورهاي شده رفتار خو گرفتند. هزاران قاعده براي آداب سلوک كه مكمل دستتدريج با الگوهاي تثبيتبه

اجتماعي هاي ظريهكرد. خاندان توكوگاوا با قبول نفرمانروايان شده بود بركليه اعمال و رفتار مردم حكومت مي

ران مدير، جنگاو :عبارت بودند از ترتيببهآوردند كه  وجودبهي از چهار طبقه مراتبسلسله، آيين كنفسيوس

و فرمانبر دارد  ي خاص بر رابطه شايسته بين فرمانرواتأكيدكشاورزان، صنعتگران و بازرگانان. آيين كنفسيوس 

سبت به رژيم اي مناسب براي دولت باشد و احساس عميق وفاداري را نتواند فلسفهو از همين لحاظ است كه مي

رايشاوئر، ) لب درآمدفلسفه غا صورتبه. لذا اين آيين از لحاظ نفوذ و نيرو مدام توسعه بيشتري يافت تا كندتقويت 

 .(98و  91 -89 :1379

 با تيزهوشي فراوان به اهميت تعليم و تربيت در ژاپن توجه داشتند. در نيز نخستين رهبران ميجي

اي براي آموزش عمومي تدارک طلبانهشد و ژاپن برنامه جاه تأسيسوزارت آموزش و پرورش  1871 سال

يي سهم آمريكاي آغازين حكومت ميجي، آموزگاران خصوصي ژاپني و مبلغان پروتستان هاسالديد. در 

اي در ايجاد و بسط مدارس باالتر از سطح ابتدايي داشتند، لكن وزارت آموزش و پرورش بيش از عمده

هاي دولتي تدريج آنها را واداشت كه خود را با طرحپيش قدرت خود را بر همه مدارس اعمال كرد و به
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ضوعاتي واي براي آن شد كه به مردم بياموزد درباره چه موسيله يندهافز طوربهوفق دهند. مدارس  دقيقاً

گونه در اسلوب استبدادگرايانه نوين استفاده از نظام آموزشي اينكه چگونه بينديشند. بدين بينديشند نه

هاي سياسي پيشگام شد و درواقع چندين دهه از كشورهايي نظير آلمان در تكميل براي القاي انديشه

 .(133 - 132 :رايشاوئر) ها جلوتر بودين روشا

 عبارتيد. بهشكامل از نو برپا  طوربه نظام غربي تقريباًبرخالف در دوره ميجي نظام آموزشي ژاپن 

نان و كارآمد زاري در دست دولت بود تا شهرونداني مطيع، قابل اطمينظام آموزشي ژاپن در درجه اول اب

تر آموزش و . در سطوح پاييناي مورد نياز يک كشور مدرن تربيت كندهاي حرفهدر بسياري مهارت

اينكه چگونه فكر كنند. آنكه به افراد بياموزد كه درباره چه چيز فكر كنند و نه  رش ابزاري بود برايپرو

رفت كه همانند  درواقع اين نظام نوعي روش تلقين افكار در پيش گرفته بود و تا آنجا در اين زمينه پيش

تاري رفمگوني ظام آموزشي كنترل شده، اطاعت و ههاي خودكامه و ديكتاتوري، از طريق يک نحكومت

 .(40 - 39 :عليپور، نقش نظام اداري) دادعموم مردم را از راه تلقين آموزش مي

و جنبه . دبود 1970و اوايل دهه  1960جهش دهه در  كنندههمچنين نيروي كار ژاپن مؤلفه تعيين

 وجود آمدر بهبراي اداره آن نيروي كاهايي بود كه و نهادها و روش يدي مرغوبيت نيروي كاراين نقش كل

 .(1377:157اسميث، )

ار كيفي كبرداري از اين نيروي در دوران پس از جنگ جهاني دوم، الگوهاي مديريت كه براي بهره

العمر، دستمزد . اشتغال مادامكردوري و انعطاف ايفا سطوح باالي بهره يوجود آمد نقش مهمي در ارتقابه

رآمد، هاي بزرگ به عمل دكه در شركت سه نعمت مقدسعبارتي شركتي و بهاساس ارشديت، اتحاديه بر

 تأمين هاي مديريت دراين روش تأثيروري و وفاداري به شركت كمک كرد. اما درباره به ارتقاي بهره

و  1955ي هاسال طيگويي را در پيش گرفت. روابط صنعتي در ژاپن هماهنگي صنعتي نبايد راه گزافه

د اعتصاب ، تعداد موارهاسالوجه خوب نبود. در اين باالترين رشد، به هيچ، يعني دو دهه تحقق 1973

ي كمتر از سطوح بيشتر از آلمان غربي و سوئد، و تنها اندك مراتببهنفر كارگر  1000ازاي هر در ژاپن به

 د، كه چندبو 1960و  1959ي هاسالبود. بدترين ايام، در  1960اختالفات كارگري در فرانسه در دهه 

سنگ متعلق مورد مناقشه كارگري نمودي جدي يافت، نخست در صنعت فوالد، و سپس در معدن زغال

 .(157: 1377اسميث، ) سنگ ميتسوييبه شركت زغال

 

 ی و ورود فناوري غربالمللبينروابط  توسعه. 2-6

سابقه در سطح جهان اي از رونق و رشد اقتصادي تقريباً بيمهمترين مرحله توسعه اقتصادي ژاپن با دوره

مصادف شد. اين فقط يک تصادف نبود. رشد در ژاپن شديداً بر رشد جهاني متكي بود و بدون اين 

شت و باالخره، اين تر براي پيمودن مسيري پرخطرتر نياز داتصادف، رشد اقتصادي ژاپن به زماني طوالني

هاي نظامي اياالت متحده بود، از استفاده از مساعدت علتبهادعا كه رشد اقتصادي ژاپن تا حدودي 
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حقيقت به دور نيست. ژاپن از موقعيت اياالت متحده در سطح جهان براي دستيابي به مواد خام و 

متحده پناه جست. درصد ناچيزي  ، در عين حال در زير چتر نظامي اياالتكردبازارهاي جهاني استفاده 

 شدهاي دفاعي ميهرگز بيش از يک درصد نبود، صرف هزينه 1980از ثروت ملي ژاپن، كه تا دهه 

 .(129: 1377اسميث، )

عت متقابل به بهبود اقتصادي ژاپن از طريق همكاري اقتصادي و تجارت پرمنف آمريكامساعدت اصلي 

ضمن  يكاآمرگرفت، اياالت متحده آن هنگام كه صنايع ژاپن بار ديگر نضج مي صورت پذيرفته است. در

انش فني ديي و ژاپني آمريكاهاي صدها موافقتنامه درباره واگذاري حق امتياز و پيوستگي ميان شركت

يل عظيم سرا در اختيار ژاپن گذاشت و از اين راه كمک عظيمي به احياي اقتصاد ژاپن كرد. همچنين 

مدت و نيز هاي مشاركتي، اعتبارات هنگفت كوتاهگذاريسرمايه صورتبهيي آمريكات اعتبارا

افزون  ير شد.به سوي ژاپن تشنه سرمايه سراز ينده در اوراق بهادار ژاپنآفز بلندمدتهاي گذاريسرمايه

چهارم صادرات ژاپن در حدود يکمداوم  طوربهصورت بزرگترين بازار ژاپن درآمد كه به آمريكابر اينها، 

 كردمي أمينت (ثلث آن را تقريباً)بيشتر واردات مورد نياز ژاپن،  آمريكاكرد. در مقابل، را جذب مي

 .(247: رايشاوئر)

 مذكور انکببه بانک جهاني پيوست و از آن سال به بعد شروع به گرفتن وام از  1952ژاپن در سال 

د و تا سال گيرنده بزرگ بانک جهاني مبدل شهند به دومين واماز مدت كوتاهي، ژاپن پس از بعد كرد. 

داث هاي بانک جهاني به ژاپن صرف احبه قرض گرفتن از بانک جهاني ادامه داد. تمام وام 1969

هاي شد. برخالف گرايشهاي برق، بزرگراه و قطارهاي تندرو ميهاي صنعتي نظير نيروگاهزيرساخت

ناطق ها براي آموزش، سالمت، توسعه ميک از كمکرسمي توسعه هيچاي هكمک امروزي در استفاده از

ختيار شد و از طريق بانک توسعه ژاپن در اهاي بخش اجتماعي هزينه نميروستايي يا ساير برنامه

 (.210: 1377اونو، ) گرفتصنعتي قرار ميهاي پروژه

خاتمه جنگ جهاني دوم تداوم يافت، المللي كه تقريباً به مدت سه دهه پس از محيط اقتصادي بين

ايجاد شد، يک نظام پولي  1944كه در سال  1،متضمن منافع عظيمي براي ژاپن بود. نظام برتون وودز

المللي را گيري درباره موضوعات اقتصادي بينالمللي باثباتي را در مقابل ژاپن قرار داد كه تصميمبين

المللي نظام تجارت بين 2(گات) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارتبر آن، ساخت؛ عالوهآسان مينسبت به

المللي بدان سابقه باز بود. اين ساختار باز اقتصادي بينبي ايگونهبه، كه كرددوره پس از جنگ را ايجاد 

آزادانه وارد سازد. از آنجا كه در صحنه توسعه نسبت بهتواند فناوري خارجي را بود كه ژاپن مي امعن

هاي وارداتي از خارج صنعتي، ژاپن كشوري دير آمده بود، رشد صنعتي آن شديداً به دانش فني و كارخانه

                                                 

1. Bretton Woods  

2. General Agreement of Tariffs & Trade (GATT).  
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شد. ميزان و اهميت ، براي ژاپن عاملي اساسي محسوب مي1980متكي بود؛ اين نكته، حتي تا اواخر دهه 

 1945ي هاسالاي كه صرف آن شده، نشان داد. در فاصله توان با هزينها مياين فناوري وارداتي خارجي ر

و  1956ي هاسالميليون دالر براي خريد فناوري خارجي هزينه كرد. در فاصله  69، ژاپن 1955و 

سال اول ميليون دالر افزايش يافت. در پنج 281گرفت، اين رقم به ، كه رشد پرشتاب ريشه مي1960

ميليارد دالر بالغ  54/1به  1970و  1966ي هاسالميليون دالر و در فاصله  684ن رقم به ، اي1960دهه 

قلم  10.789ميليارد دالر براي وارد ساختن  21/3ي آخر دوره رشد پرشتاب، مبلغ هاسالگشت. در 

 .(128: 1377اسميث، ) فناوري خارجي مصرف شد

ي مصرف وسيع عنصر سرمايه برا 1971و  1953ي هاسالمهمترين عامل رشد اقتصادي در فاصله 

شد، صنايع ژاپن هاي هنگفت كه بيشتر توسط صنايع خصوصي انجام ميگذاريسرمايه گذاري بود.سرمايه

ناوري قرار فرا به جديدترين فناوري قابل خريد مجهز ساخته، بهترين صنايع ژاپن را در مرز جديدترين 

 1950واخر دهه االمللي را كه در قادر ساخت كه تقاضاي داخلي و بين داد. اين وضع همچنين منابع مولد را

اي كه براي بخش اعظم سرمايه. كندارضا  رو به افزايش گذاشته بود، 1960در دهه  خصوصبهو 

توسعه  خصوصبهشد. رشد اقتصادي ژاپن، و رفت صرف خريد فناوري از خارج ميميكار به گذاريسرمايه

ديدترين وارد ساختن ج در دوره پيش از جنگ اساساً بر فناوري خارجي وارداتي متكي بود.صنعتي آن، 

به ژاپن وارد  ندرت فناوري جديدي، به1950شتاب بود. تا اوايل دهه فناوري عاملي اساسي در دوره رشد پر

 .(153 - 152: 1377اسميث، ) شد. پس از آن، با نظارت دقيق دولت، ورود فناوري شدت گرفت

ود. عامل رشد سريع اقتصادي بمهمترين ، فناوري به تنهايي 1971و  1953ي هاسالدر فاصله 

 .وده استدرصد نرخ رشد ژاپن ب 45، فناوري موجد 1960در دهه بعد از  براساس محاسبات انجام شده،

 .(154: 1377اسميث، )

ند شدن نيز داشت. اين امر مهمترين دليل براي كُكاهش اختالف سطح فناوري يک جنبه منفي 

دردسر و حتي قبل از بروز اولين شوک نفتي بود. رشد بي 1970اقتصادي ژاپن در اوايل دهه  نرخ رشد

بستن فناوري غربي براي افزايش كار به ، تا حدودي از صرف وارد كردن و1960و  1950در دو دهه 

و توانست جديدترين كرد ، استفاده نبود« آمده دير»ا حدودي ت مزيتتوليد حاصل شده بود. ژاپن از 

هاي خود را تجهيز كند. از آن به بعد، الزم بود صنايع ژاپن فناوري را از غرب خريداري و با آن كارخانه

با تحقيق و توسعه، موجبات پيشبرد فناوري را خود به وجود آورند و اين امر نرخ رشد صنعتي را تعديل 

 .(155: 1377اسميث، ) 1كرد

اي، تا اوايل دهه هاي رشد بسيار سريع در صنايع كارخانهتر، برخي از عوامل اساسي نرخدر سطحي بنيادين

طبيعي پيموده و به پايان راه خود رسيده بود. اختالف سطح فناوري ميان صنايع  طوربه، مسير خود را 1970

ها، وارد كردن تقريباً برطرف شده بود. در بسياري از بخش 1970و اروپاي غربي تا سال  آمريكاژاپن و صنايع 

                                                 

1. Lincoln, 1988. 
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شد، زيرا صنايع ژاپن ارزان، ديگر يک گزينه اقتصادي محسوب نمينسبت بهترين فناوري غربي به بهايي پيشرفته

 رفتتدريج از ميان مياي ژاپن بهها دست يافته بودند. مزاياي دستيابي با تأخير به فناوري برخود به اين فناوري

، بيشتر اهداف وااليي كه عالوهبهبايست خود هزينه دستيابي به مرزهاي فناوري را بپردازند. و صنايع ژاپن مي

محقق گشته  1970و اوايل دهه  1960و  1950، در دو دهه كردندر جهت نيل به آنها تالش ميصنايع ژاپن د

و ديگر خسارات  محيطيزيستگسيخته بدون توجه به خسارات صنعتي لجامبود. در سطحي وسيع، ديگر رشد 

رو شده و با هآن، مقبوليتي عمومي نداشت. الزم بود كه در آينده صنايع با عواقب خسارات اجتماعي توسعه روب

 .(182: 1377اسميث، ) آن مقابله كنند

 

 هاي تجاريسياست. 7-2

واردات را خيلي زود شروع كرد و اين استراتژي از بسياري از  ينيزژاپن استراتژي صنعتي براي جايگ

ميزان نرخ  1968تر بود. در سال ، هند و ديگر اقتصادهاي ناموفقهاي آرژانتينجهات مشابه استراتژي

پايين( تا محصوالت ) در ژاپن هنوز خيلي باال بود و الگوي آبشارگونه از مواد خام (ERP) 1حمايت مؤثر

خالف بسياري از اما بر ،دادتوسعه است، نشان ميدرحال  باال( را كه خاص بيشتر اقتصادهاي) مصرفي

خورد و مقامات ژاپني در به چشم ميآالت ، حمايت خيلي زياد از ماشيناقتصادهاي با جايگزيني واردات

آالت در دهه در بخش ماشين ثر حمايتؤتالش شديدي براي توسعه اين بخش بودند. سطوح نرخ م

المللي معلوم شد كه اين بخش از لحاظ بينكاهش يافت، فقط پس از اينكه از عملكرد صادرات  1970

هايي چون آهن و باالي حمايت شامل بخش (. سطوح كامال1988ًايتو و كيونو ) قدرت رقابت يافته است

كاغذ و مواد  مانند خمير كاغذ و بربود. حمايت در بخش سرمايه 1970ر فوالد و فلزات غيرآهني تا اواخ

 .(348-347 :1993گزارش معجزه آسياي شرقي بانک جهاني، ) شيميايي نيز باال باقي ماند

 

 ثر حمايت در ژاپنؤنرخ م. 13جدول

 عنوان

1963 1968 
 تفاضل 

 -نرخ اسمی حمايت)

 (نرخ مؤثر حمايت

نرخ اسمی 

 حمايت

نرخ مؤثر 

 حمايت

نرخ اسمی 

 حمايت

نرخ مؤثر 

 حمايت
1963 1968 

 -3 -3/2 9/0 9/3 8/0 1/3 مواد خام

 1/7 9/15 3/22 2/15 6/29 7/13 كاالهاي توليدي

 6/7 7/15 7/21 1/14 28 3/12 كاالهاي توليدي واسطه

 3/6 4/15 2/23 9/16 3/23 9/15 كاالهاي توليدي نهايي

 2/12 23 8/35 6/23 6/44 6/21 كاالهاي مصرفي

                                                 

1. Eeffective Rates of Protection (ERP) 
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 هاي تعرفه(هاي ساده نرخاساس ميانگينبر) حسب صنعتبرحمايت در ژاپن  مؤثرنرخ . 14 جدول

 1972 1968 1963 عنوان

 4/14 2/24 3/32 ايكارخانه

 6/18 2/28 3/54 نساجي

 15 5/12 1/27 ريسينخ

 5/15 5/30 6/44 بافندگي

 4/22 8/32 8/72 محصوالت

 1/16 6/25 14 محصوالت چوبي

 11 18 7/9 كاغذ و خمير

 -9/0 1 -7/16 چاپ

 3/12 8/21 9/30 چرم و كاالهاي الستيكي

 8/8 7/17 4/33 مواد شيميايي

 1/7 5/14 5/19 نفت و مشتقات زغال

 1/8 7/15 2/22 هاي غيرفلزيكاني

 1/17 30 1/30 آهن و فوالد

 1/22 1/34 4/30 فلزات غيرآهني

 9/9 9/19 8/13 محصوالت فلزي

 7/7 20 7/36 آالتماشين

 7/8 5/14 23 هاي عموميماشين

 4/5 5/16 9/30 هاي الكتريكيماشين

 2/9 31 5/61 نقلو تجهيزات حم

 4/10 9/22 9/34 ابزار دقيق

 .349 - 348: 1993گزارش معجزه آسياي شرقي بانک جهاني،  :مأخذ

 

 بنديجمع

ي ميجي و دوران پس از امپراتورويژه در دوره گرچه نقش مؤثر دولت در جهش رشد اقتصادي ژاپن به

نظرها و تفاسير متنوع در رد مهمترين عوامل طبيعتاً اختالفجنگ دوم جهاني مشهود است؛ اما در مو

 مهمترين داليل معجزه اقتصادي ژاپن وشود. از منظر پژوهش حاضر عوامل زير جزمنابع علمي ديده مي

 بوده است: بعد از جنگ جهاني دوم

 

 اقتصاد از طريق هدايت اعتبارفرماندهی . 1

 از جنگ جهانی دوم پيش 

منظور اجراي بانک مركزي ژاپن كه تحت مالكيت خصوصي بود، به يک بانک دولتي به 1932در سال 

. هاي دولت شكل گرفتسيستم اعتباري در راستاي سياست يمنافع ملي، تأمين مالي، حمايت و ارتقا

ها بتوانند محصوالتشان را زير قيمت بازاري صادر كه ژاپني انتقال قدرت خلق پول به دولت باعث شد
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با  داد.عنوان يارانه صادراتي در حساب توليدكنندگان افزايش ميكنند و دولت اين تفاوت قيمتي را به

قوانين و اقدامات اضطراري مختلفي به تصويب  1937شروع درگيري نظامي بين چين و ژاپن در سال 

ها تر آلمانيداد كه پيشقوانين دقيقاً نوعي از تخصيص و كنترل اعتباري را اجازه ميرسيد كه يكي از آن 

بانک مركزي و  به 1937در سال « م موقت منابع ماليتنظي»گرفته بودند. قانون موسوم به  كاربه آن را

سازي رژيم هدايت وزارت دارايي ژاپن اجازه داد تا تقريباً در همه معامالت مالي مداخله كنند. براي ساده

. محور شدام كاهش يافت و تخصيص منابع بانکمالي از طريق بازار سه تأمينها و اعتبار، تعداد بانک

صنايع دفاعي در طي دوران جنگ و ) دارداد كه تنها توليدكنندگان اولويتسيستم مذكور اطمينان مي

هاي با اولويت كنند و صنايع و بنگاهيوام( دريافت م) بخش صادرات بعد از جنگ( قدرت خريد جديدي

 شوند. پايين، ضعيف مي

 از جنگ جهانی دوم پس 

طوركامل مورد استفاده قرار سيستم هدايت اعتبار بسيار كارآمد بود و بنابراين پس از دوران جنگ نيز به

و  رعيفپيمانكاران وكار مختلف، هاي كسبها در گروهگرفت. تقريباً همه ارتباطات موجود بين شركت

رسد تمايل مي نظربهگرفت. بنابراين ت ميئشان از سيستم هدايت اعتبار زمان جنگ نشهاي اصليبانک

بندي ه دستهبه اعتبار مستقيم مهمتر از هر چيز ديگري شد. همه آنچه الزم بود انجام شود اين بود ك

اجي، بعد صنايع جنگي، اول نسجاي به كند.اولويتي از اهداف جنگي به اهداف زمان صلح تغيير پيدا 

 دهياموهايي بودند كه از سازي و فوالد، سپس صنعت اتومبيل و الكترونيک، باالترين اولويتكشتي

فروشي، كشاورزي، هاي متوسط، توليدات ديگر مانند خردهشدند. اولويتسيستم بانكي برخوردار مي

جاي  ترين درجه اولويتتبط با مصرف داخلي در پايينشد. صنايع مرآموزش و ساختمان را شامل مي

اميد  ها، سرگرمي، چاپ و ...( كهها، رستورانهاي بزرگ، هتلهايي مانند فروشگاهبخش) گرفتندمي

ها ي از چماقخالصه يک رژيم ساده هدايت اعتبار، تركيب طورهزيادي به دريافت منابع مالي نداشتند. ب

اف خاص، اهد ها يا صنايعشركت) مولد هايبخش بانكي به اعتبارات دهيِ خلقجهت ها برايو هويج

 به تباراع خلق از جلوگيري سازي مسكن و معيارهاي عملكردي مانند صادرات( واجتماعي مانند انبوه

  .است...( و ارز مالي، مسكن، هايبخش دربازي سفته ها،دارايي خريد) نامولد هايبخش

شامل جلسات منظم و پيوسته بين بانک بود، دريچه هدايت سياست هدايت اعتباري كه موسوم به 

هاي صورت فصلي به بانکشد كه در طي آن بانک مركزي ژاپن بههاي خصوصي ميمركزي ژاپن و بانک

د كل ميزان رش تنهانه« هدايت»شان را افزايش دهند. اين دهيوامگفت كه چه ميزان بايد خصوصي مي

ها بايد براي كرد. بانکهاي مختلف اقتصادي را نيز تعيين ميبلكه تخصيص آن بين بخش ،دهيوام

 دهيوامهاي گرفتند و بانک مركزي ژاپن براي حفظ طرحمي شان، مجوز و تأييديهدهيوامهاي طرح

 تنهانهها كرد. تمام واممي دهيوامها را تهديد به اقداماتي مانند كاهش سهميه رشد مدنظر خود، بانک
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وكارهاي كوچک و متوسط و كسب) بلكه برحسب اندازه شركت ،ترهاي جزئيها و زيربخشبه بخش

آالت و سرمايه در گردش( خُرد منابع مالي براي تجهيزات و ماشين) وكارهاي بزرگ( و نوع استفادهكسب

هاي كنندگانِ واماين اطالعاتِ دريافتشد. ان كالن بايد نامشان ثبت ميگيرندگشدند. تمام قرضمي

بااليي  افزودهارزشرفت كه بانكي براي اعتبار مستقيم به صنايع مرجحي كه در اولويت بودند يا انتظار مي

 گرفت.از آنها حاصل شود، مورد استفاده قرار مي

 سياست هدايت اعتباري در ژاپن برشمرد:توان داليل زير را براي موفقيت طور كلي ميهب

 . اتكا به بخش خصوصي،1

 دار،هاي اقتصادي ملي و اعتبارات جهت. انطباق نزديک برنامه2

 هاي نهادي قوي براي انتخاب و نظارت،. مكانيسم3

 ،هاي عمومي براي جلوگيري از تورم باالاندازپس. افزايش اجباري و تشويقي 4

 ،ها با يكديگرمخرب بانک. جلوگيري از رقابت 5

 هاي مورددار تخصيص منابع به بخش. احترام به استقالل مديريتي نهادهاي مالي دولتي كه عهده6

 ،كردنداقتصادي انتخاب مي صرفاًها را مطابق با معيارهاي تک شركتنظر بودند و تک

هاي بازدهي وبزرگ  صنايعمرتبط با  1960دار در ژاپن در اوايل دهه هاي اولويت. بيشتر اهداف وام7

توسعه داد كه  اي توسعه داده شد، ژاپن صنايعي راينده بودند. وقتي اين صنايع پايهانسبت به مقياس فز

 ،رفتسرريز آنها در كل اقتصاد مي آثارانتظار 

داشتند، توجه ها را ي و توليد تكنولوژيگذارهايي كه بيشترين احتمال رشد، سرمايه. به بنگاه8

كننده هاي دريافتگذاري در تحقيق و توسعه در توليد، در بنگاههاي سرمايهبيشتري شده است و سهم

كردند و به محض اينكه هايي بود كه ازسوي دولت منابع مالي دريافت نمياعتبار، تقريباً دو برابر آن بنگاه

ها به شد و اين وامهاي دولتي قطع ميد واميافتنها به بازارهاي اعتباري خصوصي دسترسي ميشركت

 ات سياسي(.ظمالح برمبنايبا معيارهاي اقتصادي و نه ) گرفتگيرندگان جديدي تعلق ميوام

 

 و تمركز اقتصادي وكارهاي كسب. گروه2

 وكاركسبهاي هها موسوم به گروهاي اصلي اقتصاد ژاپن تمركز اقتصادي در تعدادي از بنگاهيكي از ويژگي

راساس بدولت ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم(( است. ) رتسوكيقبل از جنگ جهاني دوم( و ) زايباتسو)

به  نسبتتري داشته باشند اين فرض عمل كرده كه رقابت بين چند شركت معدود كه هماهنگي موزون

ها ساختارهاي دارد. ژاپنيتر رقابت كند، ترجيح اينكه يک شركت بزرگ با تعداد زيادي حريف كوچک

همانند دستيابي ) ها براي بردن جوايزِ با ارزش اقتصاديوجود آوردند كه در آنها ازسويي شركتنهادي به

 پرداختند.كردند و ازسوي ديگر به همكاري فعاالنه ميبه اعتبارات( رقابت مي

اما  ،مديريت مستقل هستندها داراي بنگاه رتسوكيكاري موسوم به وهاي كسبدر گروه
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يت متقابل و مبادالت هايشان با سازوكارهاي حكمراني شركتي نظير شوراهاي رياستي، مالكفعاليت

هاي ميتسويي، ميتسوبيشي، شركت) افقي رتسوكي 6از هريک  در است. تنيده شدهپرسنلي درهم

ايچي كانگيو بانک( يک بانک  -گروه داييگروه فويو(، بانک سانوا، ) هاي بانک فوجيسوميتومو، گروه

از اين هريک  كند.مالي مي تأمينهاي خود را دهد كه بنگاهكار را تشكيل ميواصلي هسته گروه كسب

خوبي با شعار گروه كار هستند كه بههي افقي در انواع متفاوتي از صنايع مشغول برتسوكيشش گروه 

مانند ) ي عموديرتسوكيهاي مطابقت دارد. اما شركت« از ماكاروني تا نيروي اتم»ميتسوبيشي يعني 

كنندگان وابسته هستند و تأمينكننده و تويوتا، سوني، ماتسوشيتا و هيتاچي( متشكل از يک توليد

هاي افقي نيز دارند(. از رتسوكيهاي کگرچه روابط مستحكمي با بان) وابستگي به بانک خاصي ندارند

 توان به موارد ذيل اشاره كرد:ها ميرتسوكيهاي ويژگي

 ،ها توسط بانک اصلي هر گروهخطرپذير( مورد نياز شركت) سرمايه . تأمين1

كت برابر زيرا زيان شر) دهيوامبراي كاهش سود  وكاركسبهاي افزايش انگيزه بانک اصلي گروه .2

 ،است با زيان بانک(

  ،اصالح نظام بازار و جبران كمبودهاي نهادي .3

 ،اعتبار تجاري از طريق شركاي گروه . تأمين4

 ،كنندگان مواد اوليه، با توليدكنندگان و فروشندگانتأمينايجاد زنجيره ارزش  .5

 ،مانع ورشكستگي مزدا شد( سوميتوموبانک  ،70طور مثال در دهه به) تقسيم ريسک. 6

 ،مقابل رقابت مخرب ها با يكديگر درهمكاري شركت. 7

د مديريت ايجاد روابط پيمانكاري با تخصصي شدن زنجيره توليد و ضمانت تداوم تقاضا و بهبو. 8

 .عملكرد

 

 . تنظيم مسابقات براي هدايت اقتصاد در مقابل بازار آزاد3

اي همكاري و بر رقابت را با مزايي مبتنيايک قدم از رقابت صرف در اقتصاد جلوتر رفت و مسابقه ژاپن

يافته براي تنظيم يک مسابقه سازمانها و بين دولت و بخش خصوصي تلفيق كرد. تعاون در ميان شركت

تواند نتايج بهتري به بار آورد اما مي ،تري استهدايت اقتصاد در قياس با تكيه بر بازار آزاد، راه پيچيده

ت كنندگان را به همكاري در عين رقابآورد و شركتوجود ميزيرا كانون توجهي براي رقابت به

ه ژاپن آنها كد( وجود دارد يا حتي بازار آزا) شرط براي موفقيت در اجراي مسابقهانگيزد. سه پيشبرمي

 خوبي رعايت كرد:را به

. دسترسي ها بايد در حدي باشد كه مشاركت گسترده و رقابت فعاالنه را سبب شودجايزه جوايز: الف(

 دند.هاي برنده ژاپني بوجوايز اصلي براي شركت ازجمله ترجيحي به اعتبار داخلي و ارز خارجي
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گيرد و چه رفتاري كنندگان بدانند چه رفتاري جايزه ميقواعد بايد روشن باشد تا شركت قواعد: ب(

هاي و شركت تحت نظارت دولت) هامجازات دارد. قاعده اصلي دولت براي انتخاب برندگان و توزيع پاداش

شاخص گرفت. عملكرد اقتصادي بود كه عمدتاً تحت صادرات كاالهاي غيرسنتي قرار مي برمبناي رقيب(

حتماالً بسيار ازيرا بازارهاي صادراتي  ،بهتر از موفقيت در بازار داخلي است مراتببهعملكرد صادراتي 

 تر از بازارهاي داخلي است.رقابتي

طرف حضور داشته سرانجام بايد داوران صالح و بي :داوران قابل و بيطرف يعنی نهادهاي قوي ج(

هايي كه سابقهمها جلوگيري كند. در ها را بدهد و از تقلباعمال كند، جايزهباشند. كسي بايد قواعد را 

بانک مركزي مسئول انجام  طور مثال در سيستم بانكي،هكار بودند. ب ژاپن طراحي كرد، انواع داوران در

 . دالملل، داوران سياست صنعتي در ژاپن بودنبين مسابقه بود و مقامات وزارت صنعت و تجارت

سترسي ها درست بوده است. دشرطكه پيشآميز بوده تاحدي به اين علت موفقيت ژاپنمسابقات در 

د اقتصادي هاي بسيار جذابي بوده است. قواعد بيشتر به عملكرترجيحي به اعتبار و ارز خارجي جايزه

ه دولتي ك. داوران و مقامات رفتميشمار معطوف بوده كه عمدتاً مالک صحيحي براي صادرات به

ر مسابقه اند. در عين حال شركت د، عموماً صالح و منصف بودهكردندميها را طراحي و نظارت مسابقه

خاطر اين عمل مجازات هاند از مسابقه خارج باشند، بهايي كه ترجيح دادهاجباري نبوده است و شركت

رحال د دهاي غيرمولد در اقتصادهايكند و اين در سوبسيجا خوب عمل نمياند. مسابقه در همهنشده

 ده است.شايسته هستند، قابل مشاهان داوراما فاقد قواعد الزم يا  ،گذارنداي كه جايزه ميتوسعه

كه براي رشد اقتصادي ژاپن وجود دارد، بر  تحليل متداول و مقبولي :يديوانساالرريزي و برنامه د(

را درباره نقش دولت  ايسهامي ژاپن استدالل پيچيدهاستوار است. شركت « شركت سهامي ژاپن»مفهوم 

اي نزديک ميان سياستمداران . در اين تحليل، رابطهكندميي در معجزه اقتصادي ژاپن ارائه ديوانساالرو 

ي معتبر و قدرتمند كشور و رهبران بزرگ بازار شناسايي ديوانساالركار ژاپن پس از اشغال، محافظه

، تخصيص مواد خام و دسترسي به عامل سرمايه يارزذخاير كنترل بيشتر  باكه در آن دولت  دشومي

... توانست المللي، بانک مركزي و گذاري از طريق وزارت دارايي، وزارت صنعت و تجارت بينبراي سرمايه

ارتباط  درواقعو اقتصاد را به سمت اهداف توسعه صنعتي هدايت كند. كند اي اعمال رت قابل مالحظهقد

ي و مديران ديوانساالركار، ، ميان نخبگان سياسي محافظه1940بسيار نزديكي كه از اواخر دهه 

نظر الزم را ميان سطوح باالي دولت، حكومت و مديريت ي پيشتاز ژاپن برقرار گشت، اجماعهاشركت

اقدامات  جنگ بود. اي اساسي در توسعه صنعتي ژاپن در دوره پس ازنظر، مؤلفهكرد. اين اجماعايجاد 

گرفته در ديگر نقاط جهان تفاوتي نداشت؛ هاي صورتدولت ژاپن در جهت پيشرفت صنعتي با فعاليت

بهره، كمک به تحقيق هاي كماين اقدامات عبارت بودند از: ماليات ترجيحي، پرداخت يارانه، سياست وام

گذاري ار، هماهنگي توليدات، سرمايهمحدوديت ورود به باز و توسعه، پيشرفت مؤسسات كوچک و متوسط،
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توان گفت وزارت و صادرات، ساخت زيربناها و ساير موارد مشابه. با وجود تشابه فهرست اقدامات، مي

الملل و صنعت اين اقدامات را به شيوه مؤثرتري نسبت به ساير كشورها به اجرا درآورد و از تجارت بين

خلق ت و سازماندهي اقدامات برخوردار بود. اين ابزارها شامل تري براي اشتراک اطالعاابزارهاي منعطف

هاي تجاري، دستورالعمل اداري و ، شوراهاي مشورتي، روابط نزديک با شركتها و اهدافديدگاه

هاي باال پس از بازنشستگي تقبل سمت) هاي انساني از طريق گردش كاركنان و آماكوداريشبكه

 الملل و صنعت( بود.زير نظر وزارت تجارت بين هاي خصوصيزودهنگام در شركت
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