
 در ژاپن اصالحات نظام بانکی

 تجربه ژاپن از اصالحات نظام بانکی

میالدی در این کشور اشاره دارد دچار  ۱۹۹۱-۰۲۲۲های  ژاپن، در دهه از دست رفته یا دهه سوخته که به سال

میالدی موجب کاهش شدید  ۱۹۹۲های ژاپنی در دهه  مشکالت اقتصادی فراوانی شد. اشتباهات اقتصادی مقام

ها و مشکالت  میالدی با چالش ۱۹۹۲مسکن در این کشور شد و این مساله اقتصاد ژاپن را طی دهه قیمت 

وزیر  ، نخست«شینزو آبه»، ۰۲۱۰در دسامبر .رو کرد تا جایی که این دهه دهه سوخته نام گرفته است زیادی روبه

قتصادی خبر داد. برنامه ژاپن، که برای دومین دوره به این سمت برگزیده شد، از اجرای اصالحات جدی ا

مشهور شد. برنامه اصالحات اقتصادی شینزو آبه، سه رکن اساسی داشت که شامل: « نومیک آبه»اقتصادی وی به 

شد. مجله معتبر  های پولی، برنامه انبساط پولی )تسهیل کمّی(، و اصالحات ساختاری می تزریق محرک

شده رشد برای  های دولت و استراتژی تعریف دولت، هزینه ، این برنامه را تلفیقی از تورم عمدی«اکونومیست»

« نومیک آبه»خارج کردن اقتصاد ژاپن از رکودی که دو دهه گریبان این کشور را گرفته بود، معرفی کرد. واژه 

ید های جد ، به معنای اقتصاد است. این واژه به تقلید از واژه«اکونومیک»و واژه « آبه»ای مرکب از نام  درواقع واژه

های اقتصادی سیاستمداران دیگر نظیر کلینتون )کلینتونومیک(، ریگان  قبلی است که درباره سیاست

گفت ژاپن در حال  ۰۲۱۲)ریگانومیک( و راجر )راجرنومیک(، ساخته شده است. آبه در مجمع جهانی اقتصاد 

گ دنیا در سخنرانی ویژه خود رهایی از تورم مزمن و بازگشت به ثبات کامل مالی است. رئیس سومین اقتصاد بزر

در چهل و چهارمین نشست ساالنه داووس به مخاطبان گفت ژاپن چرخشی چشمگیر را از رشد منفی تولید 

گونه که  مهندسی کرده است. همان ۰۲۱۲به رشد مثبت در چهارماهه نخست سال  ۰۲۱۰ناخالص ملی در سال 

های پولی، برنامه انبساط پولی )تسهیل  ه: تزریق محرکذکر شد، برنامه اصالحات اقتصادی ژاپن، شامل سه مرحل

های ویژه در این برنامه، شامل تعیین نرخ تورم  شد. همچنین، برخی از سیاست کمّی(، و اصالحات ساختاری می

رویه ارزش ین، تعیین نرخ بهره منفی، برنامه انبساط پولی افراطی، توسعه  درصدی، اصالح افزایش بی هدف دو



شد. آبه در بدو  ری دولتی، خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی ژاپن و اصالح قانون بانکی ژاپن میگذا سرمایه

رسیدن به قدرت، دو رکن از سه رکن برنامه اصالحات اقتصادی خود را اجرا کرد و بالفاصله از خرید اوراق قرضه 

مت ریاست بانک مرکزی منصوب کرد و به را به س« هاروهیکو کورودا»هزار میلیارد ین خبر داد و  ۱۲۲به ارزش 

، «کیکو ایواتا»وی ماموریت داد از طریق برنامه انبساط پولی، تورم ساالنه ژاپن را به سطح دو درصد برساند. اما، 

رئیس بانک مرکزی ژاپن، پیشنهاد کرد که بانک مرکزی تالش خود را محدود به تورم هدف دودرصدی در  نایب

کاره رها نخواهد کرد و  های پولی را نیمه تا تصریح کرد بانک مرکزی ژاپن، دیگر سیاستدو سال آتی نکند. ایوا

، متوقف کند. از ۰۲۱۲زودی و پس از افزایش مالیات بر فروش از ماه آوریل  قصد دارد رکود اقتصادی خود را به

مدت نظیر افزایش  ت کوتاهبرد، آبه، دست به برخی اقداما ای زمان زیادی می آنجا که اصالحات ساختاری و ریشه

میالدی، در انتخابات مجلس مشاوران ژاپن،  ۰۲۱۲اقیانوسیه زد. در اواسط سال  های فرا حضور ژاپن در همکاری

قدرت بیشتری به آبه داده شد تا کنترل کامل این شورا را به دست بگیرد اما دولت آبه در خصوص برخی 

 .زد اصالحات ساختاری دست به برخی مداخالت داخلی

 اجرای برنامه انبساط پولی )تسهیل کمّی( در ژاپن و نتایج آن

الی  ۰۲بانک مرکزی ژاپن در تاریخ چهارم آوریل از اجرای برنامه تسهیل کمی خبر داد که طی آن ساالنه حدود 

 ،۰۲۱۲اکتبر سال  ۲۱شد. همچنین در تاریخ  هزار میلیارد ین اوراق قرضه از سوی این نهاد خریداری می ۰۲

هزار میلیارد اوراق قرضه  ۰۲بانک مرکزی ژاپن از گسترش این برنامه خبر داد و اعالم کرد از این پس ساالنه 

این اقدام بانک مرکزی ژاپن، تاثیرات فوری بر برخی بازارهای مالی ژاپن گذاشت. تا فوریه .خریداری خواهد کرد

درصدی  ۰۰بقه و شدید ارزش ین و افزایش سا نومیک، تنها به تضعیف بی های اقتصادی آبه ، سیاست۰۲۱۲

، انجامید. همچنین نرخ بیکاری در این کشور، از چهار درصد در (TOPIX) شاخص بازار بورس اوراق بهادار ژاپن

رسید. به دنبال اجرای برنامه تسهیل  ۰۲۱۲ماهه نخست سال  درصد در سه ۲/ ۰، به ۰۲۱۰ماهه آخر سال  سه

درصد  ۰۲، ارزش ین در برابر دالر آمریکا، ۰۲۱۰یسه با مدت مشابه آن در سال و در مقا ۰۲۱۲کمّی، در سال 



 ۲کننده به ساالنه بیش از  درصد رشد کرد و هزینه مصرف ۲۲، بازار سهام ژاپن، ۰۲۱۲کاهش یافت. تا ماه می 

نتایج یک تر بود.  کننده، گنگ درصد افزایش یافت. اما تاثیر این برنامه روی دستمزدها و گرایش مصرف ۲/

دهندگان ژاپنی، شخصاً هیچ تاثیری ناشی از برنامه  درصد از پاسخ ۰۲نشان داد  ۰۲۱۲نظرسنجی در سال 

دهندگان از افزایش دستمزدها خبر دادند. با  درصد از پاسخ ۰۰اند و تنها  اقتصادی شینزو آبه احساس نکرده

ت مواد غذایی، نفت و سایر منابع طبیعی داد کاهش ارزش ین، آبه دستور به افزایش هزینه واردات شامل واردا

نشینی موقتی عنوان  که ژاپن به آنها وابستگی زیادی داشت. با این حال، دولت آبه، این اقدامات را نوعی عقب

کرده و تاکید کرد با تضعیف ارزش ین، حجم صادرات کشور افزایش خواهد یافت. ژاپن همچنین، در اقدامی 

گذاری خارجی  های جاری، طبق درآمدهای حاصل از سرمایه کلی سرریز حساب دیگر، تصمیم به حفظ حجم

ای از این  گرفت. عالوه بر اقدامات فوق، دولت آبه دست به یکسری اقدامات اقتصادی دیگر زد تا بتوان با مجموعه

زدایی، افزایش  تی، تورمها شامل: اقتصاد ریاض ای اقتصاد خود را از میان بردارد. این برنامه ها، رکود دو دهه فعالیت

ها موافقان و مخالفان  شد که هر یک از این سیاست مالیات بر ارزش افزوده، مدیریت تقاضا و تعدیل مبادالت می

 .خاص خود را داشت

 تاثیر اصالحات بانکی بر اقتصاد ژاپن و جهان

 ۲/ ۲درصد به  ۲۲ان را از انداز رشد اقتصادی جه ، چشم(IMF) المللی پول ، صندوق بین۰۲۱۲در اوایل اکتبر 

های مرکزی جهان اقدام به تزریق نقدینگی به بازارهای  درصد کاهش داد. این در حالی است که بسیاری از بانک

انداز رشد اقتصادی جهان را تضعیف  مالی جهان کرده بودند. توسعه ضعیف در ژاپن، آمریکای التین و اروپا، چشم

کارشناس ارشد اقتصادی در بانک جهانی با اعالم اینکه اقتصاد جهان « باسوکوشیک »، ۰۲۱۲کرد. در ماه اکتبر 

ترین مناطق جهان هستند که دچار این رکود خواهند  روست، افزود: ژاپن و اتحادیه اروپا مهم با خطر رکود روبه

از رکود اقتصادی هاست  اکنون منطقه یورو در آستانه بحران اقتصادی قرار دارد. در این بین ایتالیا مدت شد. هم

برد و فرانسه نیز از سوی آلمان وادار به تعدیل بودجه خود شده است. همچنین اقتصاد آلمان در سال  رنج می



، برای دومین فصل پیاپی، روند انقباضی را تجربه کرد. اما ژاپن، سومین قدرت اقتصادی جهان، به دلیل ۰۲۱۲

، در برآوردهای IMFران اقتصادی غرق خواهد شد. با این حال، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، احتماالً در بح

 .بود خبر داده  ۰۲۱۲درصدی اقتصاد ژاپن در سال  ۱/ ۰گذشته خود، از رشد اقتصادی 
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