
  :جهانی  بانک 

 میـانگین  کـه  کنـیم  مـی  زنـدگی  دنیاي در که بدانیم است بهتر بپردازیم جهانی بانک به آنکه از پیش

 طـور  بـه  افـراد  کشـورها  از برخـی  در و دنیا این در. است دالر یونتریل 31 از بیش آن ساالنه درآمد

  .دارند درآمد سال در دالر 40 000،از بیش متوسط

 از کمتر درآمدي) توسعه حال در کشورهاي مردم نصف از بیش( نفر میلیارد 8/2 دنیا همین در ولی

  .دارند درآمد روز در الرد یک از کمتر نفر میلیارد 2/1 آنها بین در که دارند سال در دالر 700

 از را کـودك  میلیـون  100 از بیش فقر و میرند می کشورها این در نفر 33 000،روزانه دلیل همین به

  .است کرده محروم آموزي سواد نعمت

  

     1980،1998،2015:  جهان جمعیت رشد

 آینـده  لسـا  پنجـاه  در و اسـت  فزونی به رو جهان جمعیت که شرایطی در فقري چنین کاهش مسئله

  .است بزرگی چالش داشت؛ خواهد رشد% 50 حدود

 عـاملی  بـه  ثروتمنـد  کشـورهاي  منـابع  تبـدیل  و فاصله این کردن کم به معطوف جهانی بانک فعالیت

 جهـان  در توسعه به کمک منابع بزرگترین از یکی که جهانی بانک. است فقیر کشورهاي رشد جهت

 بـرق،  و آب تـامین  بهداشـتی،  مراکـز  و مـدارس  نسـاخت  به توسعه حال در کشورهاي تالش از است

  .کند می حمایت زیست، محیط از حفاظت و بیماري با مبارزه

    :جهانی بانک تفکرات مبناي و تاسیس تاریخچه



 در تـی،  تشـکیال  نظـر  از کـه  اسـت  المللـی  بـین  گسـترده  و فعـال  هـاي  سـازمان  از یکی جهانی بانک

 هـاي  سـازمان  جملـه  از و داشـته  قـرار  متحد ملل مانساز اجتماعی -اقتصادي کمیسیون زیرمجموعه

        .گردد می محسوب کمیسیون این تخصصی

 در تـی،  تشـکیال  نظـر  از کـه  اسـت  المللـی  بـین  گسـترده  و فعـال  هـاي  سـازمان  از یکی جهانی بانک

 هـاي  سـازمان  جملـه  از و داشـته  قـرار  متحد ملل سازمان اجتماعی -اقتصادي کمیسیون زیرمجموعه

  . گردد می محسوب کمیسیون این تخصصی

 از ناشـی  هـاي  خرابـی  بازسـازي  منظـور  بـه  و) 1994( دوم جهـانی  جنگ پایانی سال در جهانی بانک

 سـال  در. گردید متولد) IBRD( توسعه و ترمیم المللی بین صندوق سازمانی درقالب و اروپا در جنگ

 اعطـاي  سال همان در بانک داماق اولین و شد انتخاب بانک این دائمی مقر عنوان به واشنگتن 1946

  . بود فرانسه به ر دال میلیون 250 مبلغ به وامی

 بـه  مبـدل  اروپـا  بازسـازي  از آن عمـل  حـوزه  و یافـت  گسترش سرعت به جهانی بانک فعالیت دامنه

 آسیایی وام اولین و شده مانده عقب و توسعه حال در کشورهاي اجتماعی و اقتصادي توسعه به کمک

 در نیـز  ایـران  دولـت . شـد  اعطـا  هندوستان به 1949 سال در ر دال میلیون 34 مبلغ هب نیز بانک این

 مـی  آن سـهامداران  از یکـی  نیـز  اکنـون  هـم  و درآمـده  جهانی بانک عضویت به 1945 سال دسامبر

  . باشد

 100 از بیش در امروزه که آنجا از و است عضو کشور 184 داراي جهانی بانک گروه حاضر حال در

 بـه  اي مشـاوره  خـدمات  و وام کننده تامین المللی بین سازمان بزرگترین و دارد فعالیت جهان کشور

  . باشد می مانده عقب و توسعه حال در کشورهاي

 در مکمـل،  نهادهـایی  تـوان  مـی  را جهـانی  تجـارت  سازمان و جهانی بانک اقتصادي، ن کال دیدگاه از

 جهـانی،  تجـارت  سـازمان . کـرد  تلقـی  شـدن  جهـانی  فرآیند ویژه به جهانی تجارت و اقتصادي بستر

 بـین  صـندوق  و جهـانی  بانـک  و اسـت  دار عهـده  را المللـی  بین تجاري هاي جریان هدایت و نظارت

  . دارند عهده به جهانی اقتصاد در را پولی و مالی هاي جریان هدایت و نظارت) IMF( پول المللی



 مـی  عمـل  بـانکی  و اقتصـادي  معیارهـاي  سبراسا کامال خود، جاري هاي فعالیت در جهانی بانک البته

  . است شده ممنوع غیره و سیاسی گذاري شرط و مداخله نوع هر صریحا آن منشور در و کند

 ایـن  در. بـود  1980 دهه اوایل تا 1960 دهه اواخر از جهانی بانک گسترش و رشد طالیی هاي سال

 جمهـوري  رئیس دو و پیشین نگج وزیر نامارا مک ربرت عهده بر ترتیب به بانک این ریاست دوره

 وام حجـم  نامـارا،  مـک  ریاسـت  زمـان  در. بود جانسون لیندن و کندي جرالد فیتز جان یعنی آمریکا،

 و برابـر  چهـار  آن کارکنان شمار. رسید دالر میلیارد 13 به دالر میلیارد یک از بانک این سالیانه هاي

 دار خزانـه  رتبـرگ  اوژي آقـاي  کمـک  بـه  رانامـا  مک. شد برابر نیم و سه اداري هاي هزینه و بودجه

 در. بگیـرد  وام دالر میلیارد 100 به نزدیک سرمایه مختلف، بازارهاي از شود می موفق آمریکا وقت

 رشـد  نظریـه،  ایـن  براسـاس . بـود  رشد نظریه جهانی، بانک در غالب نظریه نامارا، مک ریاست زمان

  . رسید می همگان براي خوشبختی به سرانجام و توسعه به سپس که بود پیشرفت با برابر اقتصادي

 مضـمون،  با رم کلوپ پردازان نظریه توسط نظریه این با مخالفت هاي موج نخستین ،1972 سال در

 نظـرات  این از گیري بهره با جهانی بانک این از پس. شد پدیدار کند، می بود رانا سیاره حد بی رشد

 هـاي  سیاسـت  هفتـاد،  دهه اواسط از دیگر، عبارت به. بست کار به تلفیقی توسعه براي را خود تالش

 در را رشـد  این نتایج بلکه نداشت، نظر در را کشور یک داخلی ناخالص تولید رشد تنها جهانی بانک

  . داد می قرار بررسی مورد نیز جامعه اقتصادي هاي بخش دیگر با رابطه

 جهـانی  بانک هاي سیاست به نسبت ظرين انتقادات و ها مخالفت از موجی مجددا هفتاد دهه اواخر از

 و برانتلنـد  هـارلم  گـروه  را آنـان  ریاست که بود پژوهشگرانی هاي گزارش جمله آن از که شد آغاز

 بانـک  هـاي  سیاسـت  صـرف  اقتصـادي  جنبـه  متوجه انتقادها این. داشتند عهده بر برانت ویلی سپس

 پـرورش،  و آمـوزش  ماننـد  تصاديغیراق هاي شاخص به جهانی بانک توجه خواستار و شد می جهانی

 نمـی  توجه ها شاخص این به که کرد می انتقاد بانک از و بود بشر و فردي حقوق به احترام بهداشت،

 در نظـر  تجدیـد  بـا  و داد نشـان  واکـنش  انتقـادات  این به دیگر بار هشتاد، دهه در جهانی بانک. کند

  . ددا ارائه را انسانی توسعه به نیاز نظریه خود هاي سیاست



 جنـبش . شـد  پدیـدار  جهـانی  بانـک  هاي سیاست به اعتراض از جدیدي مرحله هشتاد، دهه اواخر از

 سـبزها . داد گسترش آمریکا و اروپا همه در را تاثیرش یافت، می توسعه و رشد تدریج به که سبزها

 در را انسـانی  توسـعه  هاي شاخص حتی یا کرد توجه مرسوم هاي نشانه به تنها نباید که بودند معتقد

. کـرد  بینـی  پـیش  زیست محیط در و مدت دراز در را توسعه مداخله اثرات باید بلکه داشت، مدنظر

 هـاي  سیاسـت  در نظـر  تجدیـد  با نیز جهانی بانک پردازان نظریه تا شد موجب سبزها جنبش اثرات

 در خـود  هـاي  سیاسـتگذاري  مبناي را پایدار توسعه نظریه بود، انسانی توسعه بر مبتنی که خود قبلی

  . دهند قرار 90 دهه

 فـردي  حقوق در ریشه کرد، عنوان جهانی بانک بر حاکم تفکر مبناي عنوان به توان می امروزه آنچه

 دسـت  جملـه  از که دارد، سوم جهان ملل فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، حقوق شناختن رسیمیت بر و

 و ویـن  شـهر  در 1993 سال نیجها کنفرانس از پس هاي سال در ویژه به و 90 دهه طول آوردهاي

 و آمریکـا  تمایـل  رغـم  علـی  توانسـتند  سـوم  جهان کشورهاي از گروهی که است، فرد حقوق درباره

 تحمیـل  را فرهنگـی  و اجتمـاعی  اقتصـادي،  حقـوق  شـناختن  رسیمیت به اروپایی، کشورهاي از برخی

 آزادي ماننـد  ائلیمسـ  بـه  نسـبت  اصـوال  سـواد  بـی  فـرد  یـک : که است آن بر تفکر این شالوده. کنند

 حقـوق  کلی طور به و سیاسی و مدنی حقوق به توجه از پیش و باشد، می اعتنا بی کامال...  و مطبوعات

  . شود رعایت فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، حقوق است واجب مرسوم، دموکراتیک

 نیـز  رو همـین  از و داشـته  قـرار  جهـانی  بانک عمل و پذیرش مورد تفکر این رسد می نظر به امروزه

 ; خـورد  مـی  چشـم  بـه  بعـد  بـه  2001 سال از و جهانی بانک اصلی هاي سالنامه در زیر گویاي شعار

  . است غنی دنیاي در فقر بشریت، براي چالش بزرگترین

 بوده متمرکز مانده عقب و توسعه درحال کشورهاي در عمدتا جهانی بانک هاي فعالیت اخیر دهه در

 در. است مختلف هاي حوزه در اي مشاوره خدمات و فنی هاي کمک ارائه و وام اعطاي شامل و است

 بـا  نقـل  و حمـل  کـه  اسـت  ر دال میلیون 15700 حدود بانک سالیانه پرداختی وام متوسط حاضر حال

 اي مشـاوره  و مـالی  هـاي  کمک کننده دریافت هاي حوزه ترین مهم از یکی درصد 15 حدود سهمی

  . گردد می محسوب جهانی بانک



 نقـل  و حمـل  نقـش  بـه  نسـبت  بانک تلقی از ناشی جهانی بانک اي توسعه اهداف به توجه با ور این از

 ارتقـاي  اسـت  معتقـد  جهـانی  بانـک  که دهد می نشان و باشد می اقتصادي توسعه و رشد در اي جاده

 در اقتصـادي  هـاي  بخـش  توسـعه  بر اي گسترده و موثر اثرات اي جاده نقل و حمل کیفیت و کمیت

  .داشت خواهد توسعه حال در کشورهاي

  :جهانی بانک اهداف

 دنبـال  را اصـلی  هـدف  5 جهـانی  بانـک  توسـعه،  و تـرمیم  المللـی  بین بانک اساسنامه اول ماده مطابق

  . کند می

  .تولیدي امور در گذاري سرمایه طریق از عضو کشورهاي توسعه و ترمیم در مساعدت    -1

  .وامها اعطاي در مشارکت یا ینتضم طریق از خارجی گذاري سرمایه تشویق    -2

 طریـق  از پرداختهـا  موازنـه  در تعادل حفظ و الملل بین تجارت مدت بلند و متوازن رشد تشویق    -3

  .المللی بین گذاري سرمایه تشویق

  .عضو کشورهاي در باال هاي اولویت با تضمین یا وام اعطاي    -4

 و عضو کشورهاي اقتصادي شرایط بر المللی بین اريگذ سرمایه تاثیر به توجه با فعالیتها هدایت    -5

  .کشورها جنگ از پس اقتصاد در تحول دوره یک ایجاد به کمک

  :سیستم مالی بانک جهانی

میلیارد دالر تعیین شده بود که  10در ابتدا سرمایه بانک جهانی 
10

1
بایسـت مسـتقیما توسـط     آن مـی  

ه شصت میالدي فروش اوراق قرضه از منابع مهم درآمد بانک جهانی به اعضاء پرداخت گردد، در ده

  .کند شمار آمد و بانک عالوه بر اینها از اعتبارات خارجی نیز استفاده می

 250در حال حاضر سرمایه بانک به سهام یکصد هزار دالري تقسیم شده است کـه هـر عضـو داراي    

میلیـون ریـال    300به عنوان مثـال کشـوري کـه    . شدبا رأي ثایت بعالوه یک رأي به ازاء هر سهم می

رأي  3000+250=3250و  رأي ثانویـه و جمعـا   ) اولیـه (رأي ثابـت   250سهمیه داشته باشـد داراي  



و ایـران داراي  ) رأي 226178(درصد کل آراء بانک  37/17آمریکا داراي  1992در سال . باشد می

  . بوده است) رأي 13543(درصد کل آراء  40/1

شـود، همچنـین از طریـق تجهیـز      هـا کـه توسـط اعضـاء تـأمین مـی       جهانی بوسیله این سـرمایه  بانک

هاي ترمیمی و عمرانی  هاي خصوصی که اختصاص به کشورهاي صنعتی دارد، طرحها و پروژه سرمایه

  .کند را که جنبه تولیدي داشته باشد را از طریق اعطاء وام تأمین مالی می

  :نیچگونگی پیوستن به بانک جها[

آنهـا    عضویت  و شرایط  کرده  جدید را قبول  اعضاي  که  اختیار است  این  داراي  بانک  نمایندگان  هیات

  بانـک   خـود را در سـرمایه    کنـد سـهم    موافقـت   کـه   ، هر کشـوري  شروط  این  با رعایت. کند  را تعیین

  عضـو صـندوق    بایست قبال می  کشوري  نین، چ وصف  با این. درآید  بانک  عضویت  تواند به بپردازد، می

  و افشـاي   المللی بین  در مورد امور مالی  قواعد و مقرراتی  قبول  امر متضمن  بشود و این  پول  المللی بین

  آنگـاه . دارد  ضـرورت   کشور مربـوط   اعتباري  قدرت  صحیح  ارزیابی  براي  که  است  اقتصادي  اطالعات

  بانـک  1969  در سـال   در پایـان . شود می  شناخته  حایز شرایط  در بانک  ضویتع  براي  کشور متقاضی

  جهـانی   بانـک   بـه   سـهم   بایـد مقـداري    عضـویت   بـراي   هر کشوري. کشور عضو بود 12  داراي  جهانی

  بانـک   نماینـدگان   هیـات   و کشـور مزبـور و تصـویب     بانک  بین  از مشاهده  مقدار پس  این  بپردازد که

، هـر کشـور در    آن  و مالی  اقتصادي  بنیه  دارد به  بستگی  هر کشوري  ، سهم بطور کلی. گردد می  عیینت

  بـه   مبلـغ   درصـد ایـن    یک. کند می  خود را پرداخت  تعهد شده  درصد سهم 10  بانک  به  پیوستن  موقع

خـود مـورد     را در عملیـات   آن  قید و شـرط   تواند بدون می  شود و بانک می  طال یا دالر امریکا پرداخت

  کشور قابـل   آن  با موافقت  شود و فقط می  تادیه  کشور مربوطه  پول  درصد به 9  بقیه. قرار دهد  استفاده

  خـود کـه    تعهـدات   ایفـاي   بـراي   شود اما اگر بانک نمی  درصد پرداخت 90  مابقی. خواهد بود  استفاده

  مبلـغ   دریافـت   توانـد درخواسـت   پیـدا کنـد مـی     احتیاج  ا باشد، بدانوامه  یا تضمین  از استقراض  ناشی

هر . دارد  ارتباط  دو بانک  آن  تعهد شده  هر کشور عضو با مقدار سرمایه  تعداد آراي (.مزبور را بکند

  یـک   ارزش.  اسـت   بانـک   از سـهام   هر سهم  در ازاي  اضافه  راي  یک  عالوه  به  راي 250  داراي  عضوي

  کشورهاي  به  اقتصادي  هایی بار هیات  یک  هر چند گاه  بانک . دالر امریکا است 100000  معادل  سهم

و   را بررسـی   آنان  اقتصادي  و سیاستهاي  ، مشکالت عمرانی  هاي برنامه  دارد تا پیشرفت می  عضو اعزام



هـا،   دولـت   گـذاري  و سـرمایه   مـالی   سیاسـتهاي   بـر تحلیـل    اسـت   ها مشـتمل  ارزیابی  این. کند  ارزیابی

وامهـا و    مصـارف   ، نحـوه  دولـت   هاي هزینه  ، ترکیب برنامه  هدفهاي  تحقق  ، درجه عمرانی  ریزي برنامه

و   بازرگـانی   سیاسـتهاي   بـودن   ، اثـربخش  موجـود داخلـی    منابع  ، تجهیز و تخصیص خارجی  هاي کمک

  خود که  هاي در پرتو یافته  است  ممکن  بانک.  و غیرذلک  اعیاجتم  هاي ، برنامه خارجی  گذاري سرمایه

در   اسـت   گیرنـده   اقتصـاد کشـور وام    و هماهنگ  منظم  توسعه  براي  کلی  یی نقشه  مقصود از آنها تهیه

وتـو بایـد     در مورد حق .بکند  کشور مورد بحث  به  پیشنهادهایی  مربوطه  سیاستهاي  مورد تغییر دادن

  اعضـاي   کـه   مفهـومی   ، بـه  وتـو کـردن    قـدرت   قانونا هیچگونـه   سهام  عمده  صاحبان  تک  تک  هک  گفت

بر مقدار   کشور عضو مبتنی  تعداد آراي  دارا هستند، ندارند، اما از آنجا که  ملل  سازمان  امنیت  شوراي

  را کـه   یـی  تواند مسـاله  می  سهم  صاحب  چند کشور عمده  دارد، اتفاق  بانک  در سرمایه  که  است  سهمی

 و صـادر  را خـارجی  .بگـذارد   اجمـال   یـا در بوتـه    االجرا کـرده   موقوف  آرا است  ساده  اکثریت  محتاج

  :به صورت زیر استنمودار سازمانی بانک جهانی . .  کند می منتشر

  هیأت نمایندگان

         هیات مدیره و هیات اجرایی

  رئیس بانک جهانی

  کمیته وام   روابط عمومی   کارگزینی    تحقیقات اقتصادي   عملیات تأمین مالی  ی حقوق بیرخانهد

  هـاي  موؤلفـه  از  همـواره  دارد  جهـانی  اقتصـاد   کـالن   سـطح  در  کـه   شـگرفی  تـاثیر  بـا   جهـانی   بانک    

  تاریخچـه   اسـت   شـده   کوشـش   ذیـل   مطلـب  در  است  بوده کشور  یک  اقتصادي رشد در  کننده تعیین

  بتـوان  ، تاریخچـه   ایـن   پشـتوانه   بـه   آینـده   مطالـب  در تـا  گیـرد  قـرار   بررسی مورد  بانک  این  تاسیس

  . کرد  ترسیم  آن با  رابطه  نوع و عملکرد از  تري دقیق  هاي تحلیل

  طـی  را خـود   صعودي سیر  مختلف  اشکال  به  جهانی ابعاد در و  مختلف  کشورهاي از  بانکداري  صنعت

  کارشناســان از امریکــا  بود،دولــت خــود  اوج در  هــم  جهــانی  جنــگ  کــه 1944  ســال در و بــود  کــرده

 نیوهمپشـایر   ایالـت  در  واقـع  »وودز برتـون « در  کنفرانسـی   کـه  آورد  عمـل   به  دعوت  متفق  کشورهاي



  بـه  و  نتیجه در کنند  ریزي پی دنیا  سطح در را  جدیدي  پولی  نظام و دهند  تشکیل امریکا  متحده  ایاالت

  بـراي   المللـی  بـین   بانـک  و  پـول   المللی بین  صندوق  نامهاي  به جدید  موؤسسه دو  درخواست  این  دنبال

  تمـام  تقریبـاص  و شـد  مسـتقر   واشـنگتن  در 1949  سـال  در  کـه  آمـد  وجود  به)برد(  ترمیم و  توسعه

  بازسـازي   متوجه برد  موؤسسه  اول  مرحله در. کرد  جمع خود  محل در را  ملل  سازمان عضو  کشورهاي

. کـرد   توسـعه   حال در  کشورهاي  معطوف را خود  هاي تالش ،  آن از  پس.  شد  دیده آسیب  کشورهاي

 بانکهـا،و   ایـن   هـاي  وام  تضـمین  بـا   بلکـه   برنخاسـت   بازرگـانی   هاي بانک با  رقابت  به تنها  نه  بانک  این

  یاري  این  انجام  براي.   شتافت آنها  یاري  به ، تر طوالنی  مدت با  دیگري  هاي وام  طریق از آنها  مراهیه

  قرضـه  انتشار با  که  وجوهی و) بود  شده  تامین  وابسته  کشورهاي  توسط  که(خود  خاص  سرمایه ،  بانک

  . داشت اختیار در را کرد می  آوري جمع  مالی  بازارهاي در

  مرحله در منظور  بدین.  داشت  عهده  به را  ارزي  هاي نرخ  ثبات  تامین  لیتمسو  پول  المللی بین  صندوق

  فـراهم  آنها  براي  تسهیالتی  مقابل در شد،و  قائل  وابسته  کشورهاي  براي  هایی محدودیت  صندوق  اول

 1973  سال از  که  بطوري شد  برداشته  میان زا ها محدودیت ،و افزوده  تسهیالت تعداد بر  بتدریج. کرد

  نظـام   بـه   نهایی  بازگشت  خصوص در  دقیق  مطالعه  وظیفه  صندوق. شد  رایج پولها  عمومی  شدن شناور

 تـا  کـرد   جـدیت  و  پرداخـت  امـور   فـوریترین   بـه   پـس   آن از کـردأ  واگـذار   صـاحبنظران   بـه  را  قبلـی 

  اسـتفاده   کـه  دهنـد  می  قول و دارند نیاز  آن  به  که دهد  انتقال  کشورهایی  به را  المللی بین  هاي نقدینگی

  .بکنند ها نقدینگی  این از  صحیحی

  تمـام   مـالی  امـور   ،وزیـران  بـرد   موؤسسـه  و  پـول   المللـی  بین  صندوق  سالیانه  مجامع  سال هر پاییز در

  مناسـبت   ایـن   بـه . کند می  جمع  کارشناسان و  زيمرک  هاي بانک  روؤساي  همراه  به را عضو  کشورهاي

 را یکـدیگر   مجـامع   ایـن  در  که اند کرده  عادت  بزرگ  هاي بانک  مدیران شودأ می ایجاد  هایی موقعیت

 دیگـر   هـاي  سـال  در و شـود  مـی   تشـکیل   واشـنگتن  در  جلسـات   سال  سه هر از  سال دو. کنند  مالقات

  .شود می ،برگزار است زیاد آنها  هاي هتل تعداد  که  یگوناگون  شهرهاي در  جلسات

  نشده  المللی بین  هاي حساب  تسویه  بانک  جانشین  پول  المللی بین  صندوق شد می تصور  آنچه  برخالف

 آنهـا  بـر  نیـز   دیگري  هاي فعالیت  کرد،بلکه  حفظ را خود  قدیمی  هاي فعالیت تنها  نه اخیر  بانک.  است



  اروپـایی   صـندوق   مـدیریت  و 1950  سـالهاي  در هـا  پرداخـت  ، اروپایی  اتحادیه  مدیریت نندافزود،ما

  . 1973  سال از  پولی  همکاري

 از و( جدیـد  کشور 20 حدود  ،ولی گرفت  کناره  المللی بین  هاي حساب  تسویه  بانک از  ژاپن کشور اگر

  ایـن   ،بـه   سـرمایه   افزایش  مناسبت  به 1969  لسا در)  سوسیالیست  کشورهاي  زیادي تعداد  جمله  آن

  هیـات . دارنـد   نماینـدگی   آن  اداري  شـوراي  در  اروپـایی   مرکزي  بانک 8  تاریخ  آن از. پیوستند  بانک

  شـرکت   گوناگون  هاي کمیسیون در و  مداخله  عمومی  مجامع در  ولی ندارد  مکانی شورا  این در  فدرال

 بسـیار   شود،فرصـت  مـی   تشـکیل   ماه هر  دوشنبه  دومین از بعد  شنبه  سه در  را،کهشو  جلسات. کند می

  محیط و وزرا از دور  ،به روؤسا  این  بال شهر در.  است  مرکزي  هاي بانک  روؤساي  مالقات  جهت  خوبی

  .کنند می  اجتماع  خیال  فراغت ،با سیاسی

  لـزوم   صـورت  در ،و اروپـایی  دالر بازار در  تحقیق  سالهم 1960  سالهاي از  مرکزي  هاي بانک  روؤساي

  ایـن   آن از  پـس . سپردند  المللی بین  هاي حساب تسویه  بانک  به را آنها  حساب  به بازار  این در  مداخله

 در  کشـورهاي  مـورد  در بانکهـا   تعهـدات   دایم  بررسی بر  که کردند  درخواست مزبور  بانک از روؤسا

  تردیـد،کاملترین   گونه هیچ  مورد،بدون دو  این در  بانک  این  ساالنه  هاي گزارش. بپردازند  توسعه  حال

  .  داشت سر در را  آن  آرزوي  توان می  که  است  مدارکی  ترین دقیق و

  خصـوص  در را  مرکـزي   هـاي  بانـک   همبسـتگی   که بود  بال  هاي موافقتنامه 1977 و 1968  سالهاي در

  . داد  نشان  استرلینگ  لیره  ترازهاي  قدیمی  مساله  حل  جهت  انگلستان  به  اجازه

  سـطح  در  بـانکی   هـاي  فعالیـت  بـر   نظـارت   هـاي  پایـه   کـه  بود  بال قرارداد 1983 و 1975  سالهاي در

  يمرکـز   بانـک .  اسـت   مرکـزي   بانک دو  به  متعلق طبیعتاص  نظارت  مسوؤولیت. نهاد بنا را  المللی بین

 در. شـود   مشـخص   بایستی می  بانک دو  این  صالحیت  میزان.  میزبان کشور  مرکزي  بانک و مبنا کشور

  آمـده  هـا  بانـک   خـارجی   هـاي  شـعبه  مـورد  در  دقیقـی   هاي ،تعریف 1975  سال  به  مربوط  بال قرارداد

.  اسـت   مانـده   بـاقی   ائتالفـی   يهـا  بانک و  بازرگانی  هاي بانک  هاي شعبه  خصوص در  ابهاماتی  ،ولی است

 مـدعا   ایـن  شـاهد  ،  ایتالیـایی   بانک  یک  لوکزامبورگی  نوهولدینگز،شعبه یا آمبروز بانکو  ورشکستگی

 از  قضـایی   لحـاظ  از  کـه   اسـت   یی شعبه  به  مربوط  ورشکستگی  موضوع  اینکه  بهانه  به ایتالیا  بانک.  بود



  همـین   بـه  نیز  لوکزامبورگی  مقامات. کرد  سلب خود از را  مسوؤولیت  نوع ،هر مجزاست مادر  سازمان

  هولـدینگ   سـازمان   یـک   ورشکسـته   بانـک   که بود  این  آنان  بهانه و نکردند  قبول  مسوؤولیتی  ترتیب

 و  حـل   سـوي   بـه  را  راه آمـد   عمـل   به قرارداد در 1983  سال در  که  نظري تجدید.   بانک  یک  ،نه است

  .گشود امر  این  عمومی  فصل

  تصـریح  کشـور 44  بـه  1945  سال  طول در  جهانی  بانک  اساسنامه  که  گفت باید  آن  جزئیات مورد در

 شـهر  در کشـور  28  نماینـدگان   کـه  1945 دسـامبر  27 در و برسـانند   قانونی  تصویب  به را  آن تا شد

  کـه   کشـورهایی   کلیه  سرانجام. شد  گذاشته اجرا مورد  کردند،به امضا را  آن امریکا  پایتخت  واشنگتن

  سـازمان  دو هـر   عضویت  به  شوروي جماهیر اتحاد بجز بودند  کرده  شرکت وودز برتون  کنفرانس در

  ژوئـن  25 از  جهـانی   بانـک . درآمدنـد   توسعه و  ترمیم  المللی بین  بانک و  پول  المللی بین  صندوق  یعنی

  .کرد آغاز را خود  عملیات 1946

  هـاي  طـرح   بـراي  تـا  گردیـد  ایجـاد   المللـی  بین  گذاري سرمایه از  جدیدي  نوع  صورت  به  جهانی  بانک

  ایـن   کـه  بود  آن  هدف. بپردازد  وام  تضمین یا اعطا  به باشند داشته  تولیدي  جنبه  که  عمرانی یا  ترمیمی

  طریـق  از  هـم  و کردنـد  مـی   تضـمین  را  آن عضو،  هاي دولت  که خود  سرمایه از  استفاده با  هم  سازمان

 شـد   داده  ترتیـب   طـوري   بانک  سهمی  سرمایه. سازد  برآورده را  فوق منظور  خصوصی  سرمایه تجهیز

  اقتصـادي   قـدرت   بـه   بسته و ، عضو  کشورهاي  کلیه  میان  آن  عملیات در  احتمالی  مخاطره  هرگونه  که

  مـالی   منـابع   اعظم  قسمت  براي  ،لیکن المللی بین  است  سازمانی  گرچه  جهانی  بانک. شود  آنها،سرشکن

  سـال  در  ،کـه   جهـانی  بانـک   هـاي   وام  نخسـتین .  است  متکی  سرمایه  جهانی  بازارهاي  به اساساص خود

 چهـار   بـه   دوم  گجنـ   خسـارات   تـرمیم  منظـور   به  که بود دالر  میلیون 500 گردید،حدود اعطا 1947

 بـود   خطیـري  کـار   چنان بود  ساخته  ویرانشان  جنگ  که  ممالکی  ترمیم معهذا. شد  داده  اروپایی کشور

  ایـاالت   توسـط  « مارشـال   طـرح »  شـروع  با لذا و برآید  توانست نمی  آن  عهده از  بانک موجود  منابع  که

  .  ساخت  معطوف کشورها  عمران  به عمدتاص ار خود  مساعی  جهانی  بانک 1948  سال در  متحده

 خـود   آنچـه   بـه   اعتـراض  در 1988  سـال  در  کـه   گرانادا،هنگامی  برجسته  ،اقتصاددان بودهو  داوسون

  هیجـانی  و شـور  ، کـرد  اسـتعفا   پـول   المللی بین  صندوق بود،از  نامیده « صندوق  کشی قوم  هاي سیاست«

 در  اصـالح  ایجـاد   بـراي   مبـارزه : جهـانی   دیگر،عـدالت   اسـت   بـس »  یسـنده نو او. آورد وجود  به  جهانی



  مبـارزه  پیشتاز  که  است وودز  برتون  اصالح  نهضت  اجرایی مدیر بودهو.  است « پول  المللی بین  صندوق

  سـال   ینپنجاهم ،1944  سال.  است  پول  المللی بین  صندوق و  جهانی  بانک ساختار  تعدیل  هاي برنامه با

  شـمال   کـه   حـالی  در. بود نیوهمپشایر وودز،  برتون در  پول  المللی بین  صندوق و  جهانی  بانک  تاسیس

  زنـدگی   آن در  کـه   فقیـري  میلیـارد  3 و  جنـوب  گویـد،  مـی   تهنیـت  و  تبریـک  خود  به و  گرفته  جشن

)  جنوب  براي( سازمانها  این  هاي فعالیت زیرا. هستند  دردناك  فالکتی و فقر  گریبان  به  دست کنند، می

  مـارپیچ  گرفتـار   سـوم   جهـان  امـروز،  ، مطالـب   تعـدیل  و  توسـعه   جـاي   بـه . بـود   آفرین فاجعه  واقع  به

 و  جهـانی   بانـک   هـاي  سیاسـت  از  ناشی مستقیما  نزول  این.  است  اجتماعی و  اقتصادي  نزول آلود شتاب

  . تاس  پول  المللی بین  صندوق

 در  مصـرف   کـاهش   بـراي  مشخصـا   پول  المللی بین  صندق و  جهانی  بانک  ساختاري  تعدیل  هاي برنامه

  خـارجی   هـاي  بدهی ، صادراتی  تولیدات  به  منابع  هدایت با تا اند شده  تدوین  توسعه  حال در  کشورهاي

  قیمـت  شـدید   کـاهش  و  غیرصـنعتی   تمحصوال تولید  اضافه  به منجر  اقالمی  چنین اما. شوند  پرداخت

  ایـن   نتیجه اند، کرده  فعالیت  آن در  بانک و  صندوق  که  کشوري هر در تقریبا ، گذشته  آن از. بود آنها

  امنیـت .  اسـت  بـوده  نیز  زمین بی  زارعان  توجهی  قابل تعداد ظهور و  سنتی  کشاورزي  انهدام ها سیاست

  کشـورهاي   تمـام   روزافـزون   وابسـتگی .  یافت  کاهش  بشدت آفریقا در  ژهبوی و  سوم  جهان در  غذایی

  علـت   بـه  کشـورها   ایـن .  اسـت   داده قرار  یی شکننده بسیار  موقعیت در را آنها آفریقا  صحراي  جنوب

 مـواد   مکفـی   واردات  بـراي  مطلقـا  هـا،  بـدهی   بازپرداخت در اجبار و خود  صادراتی  درآمدهاي  کاهش

 ، اجتمـاعی   هـاي  هزینـه   جـدي   کـاهش  ، بانـک   صـندوق   اساسـی   شـروط  از. ندارنـد   خارجی ارز  یغذای

  هـاي  هزینه آفریقا،  براي  ملل  سازمان  اقتصادي  کمیسیون  گفته  به.  است  آموزش و  بهداشت  بخصوص

  هــاي ینــههز و درصــد 50 ،1980  دهــه در  صــندوق و  بانــک  برنامــه  مجــري  کشــورهاي در  بهداشــتی

  . شود می  مشاهده  مشابهی روند ، جنوب  کشورهاي  همه در أ است  یافته  کاهش درصد 25  آموزشی

 را  یارانـه   پرداخـت   کـه  موظفنـد  عمومـا  ها دولت. دارند نیز  دیگري  شروط  بانک و  صندوق  هاي برنامه

. کننـد   قطـع   بـرق  و  آب ماننـد  ، اساسـی   خـدمات  یـا  و  ذرت و  بـرنج  ماننـد  ، غـذایی   اساسی مواد  براي

  بـراي . یابـد  مـی   کـاهش   بشدت  واقعی مزد  میزان و شوند می  بازدارنده  پیش از  بیش  مالیاتی  هاي نظام

  یک کشور  این در  امروزه.  یافت  کاهش درصد 75  مکزیک در  واقعی مزد  میزان 1980  دهه در ، مثال



 بـا   شـاغل  کـار   نیـروي  از درصـد  60 از  بـیش  و) کنـد  مـی   زندگی ددستمز  حداقل با  که  نفره 4 خانوار

 در. کند  خریداري را خود  اساسی  نیازهاي از درصد 25 تواند می تنها( کنند می  زندگی دستمزد  حداقل

  غـذایی  مـواد   تمـام   قیمت  آن با  همراه و  تورم ، پول  ارزش از  کاستن  براي  صندوق و  بانک  برنامه کنار

  خریداري فقرا عمدتا  که  کاالهایی  قیمت  که شد  موجب ها قیمت  کنترل  حذف.  یافت  افزایش  ارداتیو

  کوچـک   واحدهاي  ورشکستگی  موجب  بهره  نرخ در  توجه  قابل  افزایش. یابد  افزایش  بشدت کنند می

  داخلی  صنایع  وضع  تجاري  هاي محدودیت  سریع  حذف.  داشت  همراه را بیشتر  بیکاري  که شد  داخلی

  انتقـال  در  محـدودیت   رفـع . کـرد  تشدید را  بیکاري  مقوله  که شد آنها  ورشکستگی  موجب و  مختل را

 بفرسـتند   خـارج   به را  هایشان سرمایه  مانعی  هیچ  بدون تا داد  امکان  نخبگان و  برگزیده  طبقات  به ارز

 از  بخشـی   کـه   دولتـی   اموال  همه  سازي خصوصی. شد تشدید ها اختپرد تراز  بحران  سرمایه فرار با و

.  اسـت   محاسـبه   غیرقابل  زیانی ، است  جهانی  بانک و  پول  المللی بین  صندوق  ایدئولوژیک  خاص  حقوق

  ســاختاري  تعــدیل  هــاي برنامــه شــمردند برمــی  بانــک و  صــندوق خــود  کــه  اهــدافی  اســاس بــر  حتــی

  کـه   است  آمده شد،  تکمیل 1988  سال در  که  صندوق  داخلی  پژوهش  یک در. اند نبوده آمیز موفقیت

  ارتقـاي   یعنـی   خویش  اهداف  به  رسیدن در شدند، اجرا 1987 تا 1983  سال از  که  تعدیل  برنامه 40

  کـاهش  یـا   تثبـا  ایجاد و  تورم  کاهش پرداختها، تراز  کسري و  بودجه  کسري  کاهش ، اقتصادي رشد

 و متحـد   ملـل   سـازمان   توسـعه   برنامـه »  گفتـه   بـه   هم  بعدي  هاي برنامه. اند بوده  ناموفق  خارجی  بدهی

  صـندوق  و  بانـک   شده  اعالم  اهداف  به  دستیابی در  حتی »آفریقا  براي  ملل  سازمان  اقتصادي  کمیسیون

  .اند مانده  ناکام  کامل بطور

  توسـعه   حـال  در  کشـورهاي  از  دسته  آن  به  تولیدي  هاي طرح  براي  وام  اعطاي  بانک  اصلی کار  امروزه

  .دارند را  آن  عضویت  که  است

  کشـورهاي   بـه  دالر میلیـارد  2\4 حدود در  عمرانی  وام  اعطاي و  ترمیمی  وامهاي بر  عالوه  جهانی  بانک

 ، آفریقایی کشور 28  به دالر میلیارد 1\9  مبلغ  گذشته  الس 23  عرض در نیوزیلند، و استرالیا ، اروپایی

  داده  وام  غربـی   نیمکـره  در کشـور  22  بـه  دالر میلیـارد  3\8 و  آسیایی کشور 16  به دالر میلیارد 4\3

 گـاز،   لوله  خطوط بندر، ، آهن راه ، جاده ، برق  نیروي:  است  شده اعطا  ذیل مقاصد  براي ها وام  این.  است



  بـراي  مورد چند در و  پرورش و  آموزش ، آشامیدنی  آب  کشی لوله ، صنعت ، کشاورزي دور،  مخابرات

  . صنعتی  کاالهاي  واردات  جمله از  عمرانی  کلی  هاي برنامه

  کشـورهاي   بـه  دالر میلیـارد  2\4 حدود در  عمرانی  وام  اعطاي و  ترمیمی  وامهاي بر  عالوه  جهانی  بانک

 ، آفریقایی کشور 28  به دالر میلیارد 1\9  مبلغ  گذشته  سال 23  عرض در نیوزیلند، و استرالیا ، ییاروپا

  داده  وام  غربـی   نیمکـره  در کشـور  22  بـه  دالر میلیـارد  3\8 و  آسیایی کشور 16  به دالر میلیارد 4\3

 گـاز،   لوله  خطوط بندر، ، آهن راه ، ادهج ، برق  نیروي:  است  شده اعطا  ذیل مقاصد  براي ها وام  این.  است

  بـراي  مورد چند در و  پرورش و  آموزش ، آشامیدنی  آب  کشی لوله ، صنعت ، کشاورزي دور،  مخابرات

  . صنعتی  کاالهاي  واردات  جمله از  عمرانی  کلی  هاي برنامه

 1956  سـال  در  کـه   المللـی  بین  لیما  شرکت  است  یافته  تاسیس نیز  جهانی  بانک  به  وابسته  موسسه دو

 دو  ایـن . کرد  عملیات  به  شروع 1960  سال در  که  توسعه  المللی بین  موسسه و کرد  عملیات  به  شروع

  .دهند می  تشکیل را « جهانی  بانک  گروه»  مطالعه و  ترمیم  المللی بین  بانک خود با  همراه  موسسه

 بـا  اساسـا   المللـی  بـین   مـالی   شـرکت .  است  جهانی  بانک در  عضویت  هب  منوط  موسسه  این در  عضویت

 و  عملیـات   همـان   توسـعه   المللـی  بـین   موسسـه  و کنـد  مـی  کار  توسعه  حال در  ممالک  خصوصی  بخش

 بـا )شـود  مـی   خوانـده  اعتبـار  اصـطالحا   کـه (  آن  وامهـاي   لـیکن  ، جهـانی   بانک  که دارد را  هایی سیاست

 اعطـا   توسـعه   حـال  در و فقیـر   کشـورهاي   بـه   فقـط   جهانی  بانک  وامهاي از تر سهل  مراتب  به  شرایطی

  .  است  بوده « گذاري سرمایه  اختالفات  فصل و  حل مرکز« بنیانگذار  پنجمین  جهانی  بانک. شود می

  : بانک  رسمی  زبان ، بانک  کارکنان ، بانک  رییس ، بانک  اداره

 را  رییسـه   هیات  اعضاي از  یکی عضو کشور هر. شود می  تفویص  رییسه  هیات  به  بانک  تاختیارا  تمام

 در  واقـع   بانـک  مقـر  در  وقـت   تمـام  بطور و شود می  تشکیل بار  یک  سالی  رییسه  هیات. کند می  تعیین

  کـه  کشـورها  از  تـن   پـنج   توسط  اجرایی  مدیران. کند می  مبادرت خود  وظایف  انجام  به  واشنگتن شهر

  انتخـاب  عضـو   کشـورهاي   توسـط   بقیـه  و شـوند  مـی   منصـوب  هسـتند   بانـک  در  سهم  بیشترین  داراي

  تصـمیمات   رعایـت  بـا   بانک  رییس.  است  مدیره  هیات  عهده  به  جهانی  بانک  رییس  انتخاب. شوند می

  کارمنـدان  و  کارکنـان   اخـراج  و  انتصاب ، مان،ساز بانک امور  اداره  مسوولیت ، بانک  مشی  خط مورد در



  متحـده   ایـاالت   اینکه با.  است دارا را  وام  اعطاي پیشنهاد  حق  بانک  رییس  فقط. دارد  عهده  به را  بانک

 وجـود   تصـریحی   چنـین   ولـی  درصـد  25 حـدود   چیـزي   است دارا  جهانی  بانک در را  سهم  بزرگترین

 شد می  احساس اینطور  بانک  تاسیس  اولیه  هاي سال در. باشد  امریکایی نفر  یک  بانک  رییس  که ندارد

 نـاگزیر   بانـک   کـه  زیرا باشد مثمرثمر تواند می بیشتر باشد  امریکایی نفر  یک  بانک  رییس  هرگاه  که

  بـدین . آورد  فـراهم  امریکـا   مـردم   بـه   قرضـه   اوراق انتشـار  با را خود  احتیاجات  اعظم  قسمت  که بود

    پول  المللی بین  صندوق  عامل  مدیریت  تصدي و  امریکایی نفر  یک  عهده  به  ریاست مدتها تا  ترتیب

.  اسـت   انتخـابی   صـورت   به  بانک  ریاست حاضر  حال در.  است  داشته وجود ، اروپایی نفر  یک  جانب از

  بـه  را  انگلیسـی   زبـان  خـود   کارهاي در اما  نیست  سمیر  زبان  داراي  که  گفت باید  بانک  زبان مورد در

  فرانسـه  و  اسـپانیولی  از گفتار  ترجمه  براي  تسهیالتی  مدیره  هیات  جلسات در  حال  این با. برد می کار

  .گردد می  ترجمه  اسپانیول و  فرانسه  زبان  به گزارشها  برخی و  است موجود  انگلیسی  به

  همچنـین .  اسـت   کرده دایر  اداراتی  نیویورك در  ملل  سازمان مقر در و  لندن ، اریسپ در  جهانی  بانک

  ایـن   میان در و  است  واقع  پاریس شهر در  اروپایی  اداره.  است  نیویورك  مالی مرکز در  یی اداره  داراي

  که  است  مقیم کارمند  یک  يدارا  اندونزي  پایتخت جاکارتا، در  بانک.  است  همه از بزرگتر  اداره چهار

  دولـت   بـه   اقتصـادي  و  مـالی  امـور  در  فنـی   هـاي  کمـک   آوردن  فـراهم  و  عمرانی  هاي برنامه  تنظیم در

 از دارد، امریکـا  از  خـارج  در  کـه   هـایی  هیـات  و  ادارات بر  عالوه  جهانی  بانک. کند می  کمک  اندونزي

 دیگـر   ارتباط  وسایل.  است  ارتباط و  تماس در دایماص خود عضو  کشورهاي با  اجرایی  مدیران  طریق

  . است  مشورتی  هاي گروه و  کمک  هاي کنسرسیوم

 باشـد،   داشـته  مـدنظر  را  سیاسـی   مالحظات خود  تصمیمات در نباید  جهانی  بانک ، اساسنامه  موجب  به

 در  نیسـت  مجـاز   بانـک  ، همچنـین . باشـد   داشـته  مـدنظر  را  اقتصـادي   مدرکهاي منحصراص باید  بلکه

  تحـوالت  یـا   اوضاع  که  نیست  معنی  بدان  این  البته. کند  مداخله عضو  کشورهاي  داخلی امور و  سیاست

. بگیرد قرار کشور  یک  داخلی  وضعیت تاثیر  تحت  است  ممکن  بانک و باشد  نداشته مدنظر را  سیاسی

 و آورد مـی  وجـود   بـه  را  عملیـات  در  انعطاف حداکثر کشورها،  اسیسی امور در  بانک  طرفی بی  کل در

 قـرار   سیاسـی   مالحظـات   الشعاع تحت  جهان  اقتصادي  توسعه  راه در  آن  تالشهاي  که گردد می  موجب

  .نگیرد



  :متحد  ملل  سازمان و  جهانی  بانک  ارتباط

 در  جهـانی   بانک) 1947 نوامبر 15  مورخ( متحد  ملل  سازمان و  جهانی  بانک  بین  منعقده قرارداد  طبق

 بسـیار   ارتبـاط   سـازمان  بـا   بانـک   حـال   عـین  در اسـت  برخوردار  استقالل از خود  فعالیتهاي و  عملیات

  سـازمان   دبیرکل  عهده  به  آن  ریاست  که  هماهنگی  اداري  کمیته در  جهانی  بانک  رییس. دارد  نزدیکی

  سـال  هـر  و دارد  عضویت هستند،  آن عضو  ملل  سازمان  تخصصی  موسسات  روساي سایر و  است  ملل

 مـورد  در. شـود  مـی   تسـلیم   ملـل   سازمان  اجتماعی و  اقتصادي  شوراي  به  گزارش  بانک  هاي فعالیت از

  لپـو   المللـی  بـین   صـندوق  بـا  مخصوصـاص   جهـانی   متحد،بانک  ملل  سازمان  به  وابسته  موسسات سایر

 ، تربیتی  سازمان  کشاورزي خواروبار  سازمان  ملل  سازمان  عمرانی  برنامه با و دارد  نزدیکی  بس  ارتباط

  ماقبـل   هـاي  بررسی از  بسیاري در  جهانی  بانک.  است  ارتباط در) یونسکو  به  موسوم(  فرهنگی و  علمی

  عمـل   اجرایـی   سـازمان   عنـوان   بـه  ، بـوده  آنها ارد عهده  ملل  سازمان  عمرانی  برنامه  که  گذاري سرمایه

  سازمان  کارکنان.  است مزبور  عمرانی  برنامه  مشورتی  هیات  اعضاي از  یکی  بانک  رییس و  است  کرده

  بانـک ) آموزشـی (  تربیتـی  و  کشـاورزي   هـاي  طرح  تنظیم و  تدوین در یونسکو و  خواروباروکشاورزي

  هاي هزینه  جهانی  بانک آورند، می  عمل  به  داري دامنه  همکاري  جهانی

 اند، کرده  تحمل  مشترك  هاي برنامه  این  تدوین  بابت یونسکو و  خواروباروکشاورزي  سازمان  که را  ي

  المللـی  بین دفتر و  جهانی  بهداشت  سازمان  فنی  صالحیت از ، بانک  همچنین. کند می  بازپرداخت بدانها

 از  برخــی و کنــد مــی  اســتفاده  فزاینــده  نحــوي  بــه ، آنهاســت  تخصــص قلمــرو در  کــه  يامــور در کــار

  بـه  خـود   اقتصـادي   هـاي  هیـات  جـزو  را کـار   المللـی  بـین  دفتـر  و  جهانی  بهداشت  سازمان  کارشناسان

. دارد می  اعزام عضو  کشورهاي

  مشـترك   مقاصـدي  پیشـبرد   بـراي   هکـ  همزادنـد   موسسـه  دو  پـول   المللـی  بین  صندوق و  جهانی  بانک

  توسـعه   بـه   معطـوف   بانک  اهتمام و  است  پولی  مسائل  صندوق  اساسی  توجه. اند یافته  تاسیس  همزمان

  تشـویق  ، المللـی  بـین   پولی  همکاري  گسترش  یعنی  صندوق  عمده  هدفهاي  که  صورت  بدین.  اقتصادي

  تصـحیح  ، ارزي  هـاي  محـدودیت   رفع ، ارزي  ثبات پیشبرد ، متعادل  ينحو  به  المللی بین  تجارت  توسعه

  کشـورهاي   اقتصـادي   توسـعه  پیشـبرد  در  بانـک   مجاهـدت   مکمـل  پرداختهـا،   موازنـه  در  توازن  عدم



  است نیز  پول  المللی بین  صندوق  اجرایی مدیر ، بانک  اجرایی  مدیران  تن 20 از نفر  شش. عضوهستند

  . است  موسسه دو  مابین فی  همکاري موید خود  این  که

  ایـن . گردیـد   تاسـیس  1960  سـال  در  که  است  توسعه  المللی بین  موسسه ، دیگر  وابسته  موسسات از

  اقتصادي  توسعه در  مقدم و  تولیدي ، صحیح  هاي طرح  اجراي  براي  که  دول  بین  است  سازمانی  موسسه

  .کند می  مبادرت  سهل  وامهاي  اعطاي  به

  نمایـان  1960  دهـه   اوایـل  در  کـه  درآمـد،  کم  ممالک از  بسیاري در  خارجی  دیون  بازپرداخت  مشکل

  موسـوم   وامهـاي  اخـذ   طریـق  از خـود   اقتصـادي   توسـعه   مـالی   تـامین   بـراي  را کشورها  قبیل  این بودأ

  وامهـاي   بـه   نسـبت   که  یی موسسه  به نیاز  ترتیب  ینبد. داد می قرار  مضیقه در  پیش از  بیش ،) تجارتی(

  ایـن  شد می  احساس آورد وارد  گیرنده وام  کشورهاي  پرداختهاي  موازنه  به  کمتري فشار  جهانی  بانک

  جهـانی   بانـک  عضو  توسعه  حال در و  صنعتی  کشورهاي بیشتر و امریکا  متحده  ایاالت  پیشقدمی با امر

 مـورد  در بود، عضو کشور 104  داراي 1969  سال  پایان تا  که نمودند  مبادرت  موسسه  این  تاسیس  به

  . بپذیرد را  موسسه  این  عضویت تواند می  جهانی  بانک عضو کشور هر ، موسسه  این در  عضویت

  تاسـیس  1956  سـال  در  کـه   اسـت   المللی بین  مالی  شرکت ، جهانی  بانک  به  وابسته  موسسات دیگر از

 قـرارداد   یـک  از  منبعـث   آن  اختیارات و  موقعیت و  است  جهانی  بانک  گروه جزو  شرکت  این. گردید

  شـرکت ) اساسـنامه (  آن  توسـط  و انـد  کرده امضا و  تصویب را  آن عضو  کشورهاي  که  است  المللی بین

  .  است  یافته  موجودیت  المللی بین  مالی

  ژانویـه   اول در.  است آزاد  جهانی  بانک عضو  کشورهاي  تمام  براي  المللی بین  الیم  شرکت در  عضویت

 هر.  است  نمایندگان  هیات  دست در  شرکت  اختیارات  کلیه. بود عضو کشور 92  داراي  شرکت 1969

  مسوولیت. دده می  جلسه  تشکیل بار  یک  سال هر و  است  نماینده  یک  داراي مزبور  هیات در  کشوري

  جهـانی   بانـک   اجرایـی  مـدیر  نفـر  20 از  کـه   اسـت   مـدیره   هیـات   عهده  به  مالی  شرکت امور  عملیات

  بـه   جهـانی   بانـک   ریـیس . دهد می  جلسه  تشکیل بار  یک روز هرچند  مدیره  هیات.  است  شده  تشکیل

  .شود می  محسوب نیز  شرکت  کل  رییس و  مدیره  هیات  رییس خود  مقام  اتکاي



 از  یکـی  و  اسـت  برخـوردار  باشـد،  مـی  دارا  جهانی  بانک  که  هایی مصونیت و مزایا  همان از  شرکت  این

 پیشـبرد  از  اسـت   عبارت  شرکت  این  وظیفه و  هدف. آید می شمار  به  ملل  سازمان  تخصصی  موسسات

 آنهـا   تولیـدي   خصوصـی   موسسـات   حکیمت و ،رشد  تشویق  طریق از عضو  کشورهاي  اقتصادي  توسعه

  . توسعه  حال در  ممالک در مخصوصا

  : ها فعالیت

. نیستند المللی بین بازارهاي در وام گرفتن به قادر بهره، باالي نرخ دلیل به دنیا درآمد کم کشورهاي

 اعتبـار،  جهـانی  بانـک  از یافته، توسعه کشورهاي از مستقیم هاي وام و ها کمک بر عالوه کشورها، این

 اساسی خدمات و اولیه نیازهاي تامین توانایی آنها به که کنند می دریافت فنی کمک و بهره بدون وام

 تمدیـد  قابل سال 10 تا که دارند وقت ها وام بازپرداخت براي سال 40 تا 35 کشورها این. دهد می را

  .است

 این. است)  HIPC( بدهکار یاربس فقیر کشورهاي بدهی از کاستن سازمان؛ این خدمات از دیگر یکی

 پـرورش،  و آموزش مسکن، صرف آنرا وام بازپرداخت جاي به کشورها این که شود می باعث امکان

  .کنند نیازمند، مردم براي رفاهی هاي برنامه و بهداشت

 بزرگتـرین  و داده قـرار  خـود  هـاي  برنامـه  راس در را ایدز علیه مبارزه از حمایت جهانی بانک ضمنا

 بـه  بانـک  ایـن  فعلی تعهدات. دنیاست در) ایدز(وي. اي.اچ ضد هاي برنامه براي بودجه کننده تامین

 جنـوبی  آفریقـاي  به تنها آن از نیمی که باشد می دالر میلیارد 3/1 از بیش ایدز با مبارزه هاي سازمان

  .است شده داده اختصاص

  : ها پروژه

. اجراسـت  دسـت  در جهـانی  بانـک  توسط توسعه حال در کشورهاي در پروژه 1،800 حاضر حال در

 آموزشـی  تسـهیالت  تـامین  گینـه،  در ایـدز  مورد در آگاهی سطح ارتقاي  طرح ها پروژه این درمیان

 بازسـازي  بـه  کمـک  و اسـتقالل  از پـس  شـرقی  تیمـور  بازسازي به کمک بنگالدش، در دختران براي

  .خورد می چشم به هندوستان؛ در گجرات



 ایـن  شـعبه  100 در توسـعه  کارشناس 10000 حدود و است واشنگتن در جهانی بانک مرکزي دفتر

  .کارند به مشغول جهان سراسر در بانک

:مقایسه کشورهاي منطقه اي توسط بانک جهانی

تـرین سیسـتم آموزشـی را در     ضعیف در بین کشورهاي منطقه، کویت و اردن بهترین و عراق و یمن

.اختیار دارند

ي آسـیاي جنـوب غربـی     منطقـه  وضـعیت تحصـیلی مـردم    خیـر خـود، بـه   اگـزارش بانک جهانی در

مـردم کشـورهاي    )از ابتدایی تـا دانشـگاه  (تحصیلی ي مقاطع  در این گزارش، وضعیت کلیه.پرداخت

منطقه با هم مقایسه شده و در بخشی دیگر، این آمار، با کشورهایی نظیر کره جنوبی و چـین تطبیـق   

.داده شده است

  کویت و اردن بهترین سیستم آموزشی در منطقه را دارند.1

.عراق و یمن بدترین سیستم آموزشی در منطقه را دارند 2.

.ران، مصر، لبنان و فلسطین در حدود رتبه متوسط می باشندای. 3

.ترند هاي منطقه از کره جنوبی عقب حتی بهترین. 4

در حقیقـت در   .وضعیت تحصیلی در کره جنوبی به مراتب از وضعیت تحصیلی ایران بهتـر اسـت  .  5

.ي جنــــوبی عملکــــردي بهتــــر از ایــــران دارد هــــاي ایــــن گــــزارش کــــره  کلیــــه شــــاخص

%)9نـرخ بیسـوادي در کـره صـفر و در چـین      . (ذکـر شـده اسـت   % 23نرخ بیسوادي در ایـران  . 6

نـرخ  . اسـت  1905نرخ بیسـوادي در ایـران حـدود پـنج برابـر نـرخ بیسـوادي در ژاپـن در سـال          . 7

.بوده است% 5کمتر از  1905بیسوادي در ژاپن در سال 

وزشـی در خـاور میانـه در اولویـت اول     بانک جهانی توصیه کرده است که اصالحات در سیستم آم. 8

.اقدامات دولتها قرار گیرد

ــود نــدارد         . 9 ــه وج ــاور میان ــورهاي خ ــطح تحصــیالت در کش ــد اقتصــادي و س ــه بــین رش .رابط



 Leading development)هـاي پیشـرو در توسـعه    توسعه انسـانی از شـاخص    آموزش و شاخص

indicators) موزشـی بهتــر باشــند بـا کمــی تــاخیر   هــاي توســعه آ یعنـی هــر چــه شـاخص  . هســتند

 .هاي دیگر توسعه از جمله رشد اقتصادي بهبود پیدا می کنند شاخص

  :جهانی بانک و پول المللی بین صندوق با تجارت جهانی سازمان ارتباط

 المللی بین نوین نظام گیري شکل براي اي گسترده هاي تالش که دوم جهانی جنگ از پس عصر در

 بـین  مـالی  نظـام  مـدیریت  هـاي  نهـاد  عنـوان  به پول المللی بین صندوق و جهانی بانک بود شده آغاز

 بـه ) گـات (وتجـارت  تعرفـه  عمـومی  موافقتنامه نهاد، دو این تشکیل از پس اندکی.شد تشکیل المللی

 و جهانی بانک رابطه گات حیات ن دورا طول در.گرفت شکل جهان تجاري نظام مدیریت نهاد عنوان

 در کـه  آن از پـس .بـود  قـرار  بـر  جهـان  اقتصـادي  نظـام  چارچوب در گات با پول المللی بین صندوق

 رابطـه  داد، تجـارت  جهـانی  سـازمان  رابه خود جاي گات جدید تحوالت پرتو در و 1990دهه اواسط

 نقطـه  از پـول  المللـی  بـین  صندوق و جهانی بانک جمله از المللی بین هاي سازمان دیگر با سازمان این

 صـندوق  و جهـانی  بانـک  نقش. شد برخوردار بیشتر اهمیت از جهانی اقتصاد روي بر گذاري اثر نظر

 اقـدام  از حمایـت  در ویـژه  به و تجارت جهانی سازمان کار به آغاز اولیه هاي سال در پول المللی بین

 چنـد  در مـذاکرات  ایـن  استمرار به کمک و جهان تجاري مذاکرات جدید دور شروع در سازمان آن

 در تجـارت  جهـانی  سازمان ونقش اهمیت گسترش با دیگر سوي از. است آشکار بیخو به اخیر سال

 موفقیـت  بـراي  نیز پول المللی بین صندوق و جهانی بانک تا شده موجب جهانی اقتصاد نظام مدیریت

  .باشند داشته نظر مد را تجارت جهانی سازمان حمایت خود هاي سیاست در

 فقـر  کـاهش  و مالی ثبات اقتصادي، رشد جانبه، چند تجاري نظام پیشرفت که واقعیت این به توجه با

 هماهنگی لذا و نیست ممکن یکدیگر با اقتصادي هاي سازمان این همیاري و همکاري بدون جهان در

 و جهـانی  بانـک  مسـوالن  حضـور  بـه  تـوان  مـی  هـا  همکـاري  این جمله از. است یافته افزایش آنها بین

 اکتبـر  22 درروز تجـارت  جهـانی  سازمان عمومی شوراي تنشس آخرین در پول المللی بین صندوق

 کـل  مـدیر  پاکـدي،  پـانیچ  سـوپاچا  دکتر که نشست دراین. کرد اشاره) 1383 آبان اول( 2004 سال

 رئـیس  ، ولفنسـون  جیمز و پول المللی بین صندوق عامل مدیر ، دراتو ردریگو تجارت، جهانی سازمان



 بـا  جهـانی  اقتصادي سازمان دو این که تأکیدکرد ومیعم شوراي رئیس داشتند، شرکت جهانی بانک

 نتـایج  بـه  توجـه  و تجـارت  جهـانی  سـازمان  اهـداف  با خود سازمانی اهداف نمودن یکپارچه بر تأکید

  .اند گذاشته صحه همکاري این بر همواره دوحه دور از حاصله

 دو ایـن  سـاي رو حضـور  کـه  کـرد  تأکیـد  نیـز  تجـارت  جهـانی  سازمان کل مدیر نشست این ادامه در

 مـذاکراتی  نتایج و جانبه چند تجاري نظام به را خود آنها که است این بیانگر جهانی اقتصادي سازمان

 پـول  المللی بین صندوق ساالنه اجالس در که همانطور: افزود وي.دانند می متعهد دوحه دور از حاصله

 کـه  باشـد  می شکننده و وسیع سطحی داراي جهانی اقتصاد اوضاع بهبود گردیده تأکید جهانی بانک و

  .کرد تالش مشترك طور به آن پایداري و تقویت ، تعمیق در باید

 در. اسـت  کـرده  اجتناب قابل راغیر اقتصادي نهاد سه این میان همکاري جهانی اقتصاد کنونی شرایط

 بـر  بـود  شـده  تشـکیل  نهـاد  سـه  ایـن  وحـدت  و یکپارچگی راستاي در که آنها قبلی مشترك نشست

 تأکیـد  سـازي  تعـدیل  هـاي  کمـک  و فنـی  هاي کمک توصیه، و سیاست تحلیل حوزه سه در همکاري

  .است گردیده

 جهـانی  بانـک  و پـول  المللـی  بـین  صـندوق  با را مختلفی همکاریهاي تجارت جهانی سازمان اکنون هم

 راسـتاي  در پـول  المللـی  بین صندوق و تجارت جهانی سازمان همکاري به توان می میان ازآن داردکه

 مـالی  هـاي  کمـک  بایـد  که است این بیانگر همکاري این. کرد اشاره تجاري سازي یکپارچه مکانیسم

 حاصله تجاري ترجیحات دادن دست از بخاطر آنها تا شود گرفته نظر در درآمد کم کشورهاي براي

 هـاي  فعالیـت  خصوص در بعدي حرکت. نگردند متضرر منسوجات هاي سهمیه حذف و دوحه دور از

 المللی بین تجاري هاي سازمان دیگر و المللی بین سازمان سه این همکاري که باشد می پنبه هب مربوط

 سـه  ایـن  همکـاري  بـا  کـه  بـود  تجـاري  تسـهیل  همکـاري  مورد موضوعات دیگر از. نماید می طلب را

 خصـوص  ایـن  در مـذاکرات  شـروع  منظـور  به سازي ظرفیت و فنی هاي کمک از استفاده در سازمان

  .است گردیده معمول یهای فعالیت

 بانـک  همیاري و همکاري به نیاز تجارت جهانی سازمان که بوده موضوعاتی از محور سه این واقع در

 از نـاظر  وضعیت درخواست همکاریها همین راستاي در. است داشته پول المللی بین صندوق و جهانی



 و فرعی ارکان و تجاري تمذاکرا کمیته در شرکت جهت جهانی بانک و پول المللی بین صندوق سوي

 از پـیش  المللـی،  بـین  سازمان دو این. است گرفته قرار قبول مورد عمومی شوراي سوي از آن وابسته

 فعـال  شـرکت  تجـارت  جهـانی  سـازمان  کـاري  گروههـاي  و ها کمیته و شوراها از بسیاري در نیز این

  . اند داشته

  :سازمان سه این میان موجود هاي همکاري

 تجـارت  جهانی سازمان اعضاي عهده بر دوحه دور مذاکرات از آمده بدست اهداف هب نیل مسئولیت

 مقصـود  بـه  وافـی  فقـر  کـاهش  و توسعه به رسیدن جهت تنهایی به تجاري موانع حذف البته. باشد می

 اسـتراتژي  یـک  چـارچوب  در بایـد  تجـاري  هـاي  سیاست اصالح و تجاري هاي آزادسازي. باشد نمی

 ، اقتصـادي  سـاختار  اصـالح  بـه  توجـه  تـر  وسـیع  چارچوب این در. بگیرد رارق کشور هر در تر وسیع

 کـه  باشـد  مـی  ضروري بهداشت و آموزش و بنایی زیر مسائل مالی، ثبات ، کالن اقتصاد هاي سیاست

 کـه " همکاري و جهانی اقتصاد گذاري سیاست در یکپارچگی" استراتژي و  برنامه ذیل در اینها همگی

 قـرار  ، گـردد  مـی  معمـول  پـول  المللـی  بین  صندوق و جهانی بانک تجارت، انیجه سازمان همکاري با

  .دارد

 را دبیرخانـه  تجـارت  جهـانی  سـازمان  اعضاي 2003 سال درمه وحدت و یکپارچگی نشست پایان در

 تقویـت  ذیـل  مـوارد  در پـول  المللـی  بـین  صندوق و جهانی بانک با را خود همکاري که کردند تشویق

  :نماید

 بـراي  طریـق  ایـن  از توسـعه  حـال  در کشورهاي تا ها سیاست تحلیل و تجزیه راستاي رد همکاري -

 یـاري  مورد خود اي توسعه اهداف به نیل منظور به تجاري اصالحات و ها آزادسازي اجراي و ارزیابی

  .بگیرند قرار کمک و

 دور مذاکرات در توسعه حال در کشورهاي شرکت به کمک جهت سازي ظرفیت و فنی هاي کمک -

 توسـعه  جهت بازار به دسترسی هاي فرصت بهبود خصوصاً آن از حاصل نتایج از عملی انتفاع و دوحه

  صادرات



 مـالی  و فنی هاي کمک که توسعه حال در کشورهاي به دادن اطمینان منظور به تعدیلی هاي کمک -

  .است دسترسی قابل اشان اقتصادي ساختار تعدیل منظور به

  :نوع تسهیالت اعطایی

ارائه خدمات مشاوره اي، کمک هاي    ا ارائه وام و یا کمک هاي بال عوض، تسهیال ت مالی و همچنینب

فنی و یا برگزاري سمینارها و کنفرانس ها، دانش و تجربیات خود را به کشورهاي عضو منتقل می 

م بهره گیري از کمک هاي فنی و مشاوره اي کارشناسان برجسته بانک، از مزایاي مه   .نمایند

همکاري بانک می باشد که باعث می شود، مجریان پروژه ها و کارشناسان داخلی، به واسطه این 

از سوي دیگر این . و اقتصادي جهان آشنا شوند   همکاري ها با آخرین تحوال ت تکنولوژیکی

 خوب ایران   چرا که عملکرد. همکاري ها می تواند آثار مثبت بین المللی نیز به همراه داشته باشد

با بانک جهانی، باعث افزایش اعتبار و وجهه ایران در آن بانک به عنوان    در همکاري هاي متقابل

  .یکی از معتبرترین موسسات مالی بین المللی خواهد شد

تقریبا ارزان قیمت   معتبر بین المللی نه تنها از منابع مالی  همکاري با این موسسه  ایران با توسعه  

گردد، بلکه سایر خدماتی که ره آورد این همکاري ها می باشد نیز نصیب  آن موسسه بهره مند می

همانند خدمات مشاوره اي، فنی، انتقال دانش، بورس هاي تحصیلی احتمالی و (   کشور می گردد،

بانک جهانی حتی در فرایند تدوین و آماده سازي پروژه هاي ). تجربه کارشناسان خبره آن بانک

ر و مشورت کارشناسان داخلی به تعدیل رهیافت هاي خود نیز می مشترك خود، بر اساس نظ

پردازد و پروژه هاي مشترك را بر اساس ویژگی هاي خاص هر کشور تدوین و اجرا می کند بانک 

بر این عقیده است که کارآمدترین استراتژي توسعه، استراتژي است که بر اساس اولویت هاي 

  .توسعه کشور تدوین شود

  :با بانک جهانی رابطه ایران 

به عضویت بانک جهانی درآمد و از طریق پذیره نویسی سهام بانـک،   1324/11/17ایران در تاریخ 

میلیـون دال ر   2857بانک جهانی به ارزش ) سهم 23686(درصد از کل سهام  1/48هم اکنون داراي 

  یران به بانک پرداخـت میلیون دال ر از سوي ا 175/8بابت این میزان سهم، مبلغ   .آمریکا، می باشد

شده است و مابقی نیز تنها در صورت نیاز بانک بر تقویت منابع مالی خود و بـر اسـاس روال قـانونی    



بر اساس این میزان سهام، قـدرت راي ایـران در بانـک جهـانی برابـر بـا       . خاص پرداخت خواهد شد

  .آرا می باشد  درصد از کل 1/48

یري مصدق از بانک جهـانی تقاضـاي کمـک مـالی کـرد و لـیکن       وز ایران براي اولین بار زمان نخست

شمسـی بـوده    1338نخستین وام دریافتی ایران از بانک جهانی در سال . نتیجه مساعدي حاصل نشد

روابط تسهیالتی بانک جهانی با ما برقرار نبوده، از این سال به بعد  1990تا سال  1977از سال . است

پس از اعزام هیئت کارشناسی بانک بـه ایـران و گزارشـی از وضـعیت      ارتباط ما با بانک برقرار شد و

 250مـیالدي وامـی بـه مبلـغ      1990اقتصادي ایران جهت بازسازي مناطق زلزله زده شـمال در سـال   

در قالب دو پـروژه عملیـات    1992همچنین بانک جهانی در سال . میلیون دالر به ایران پرداخت شد

میلیون دالر به ایران وام  77میلیون دالر و فاضالب شهر تهران  57بازسازي خرابیهاي سیل سیستان 

  .پرداخت کرده است

مشتمل بر برخـی مطالعـات مـوردي اقتصـادي و      1383ارتباطات ایران با گروه بانک جهانی در سال 

  .اي و محرومیت زدایی بوده است استفاده از منابع بانک در طرحهاي توسعه

ی تاکنون جذب بخشهاي بهداشـت، محـیط زیسـت و اصـالح مجـاري      عمده کمکهاي مالی بانک جهان

مشارکت در انجـام دو پـروژه آب و تخلیـه فاضـالب شـهرهاي       2004در ماه مه . فاضالب شده است

شیراز و اهواز و اصالح وضعیت خانه سازي و بهبود امکانات زندگی شهري در ایران به تصویب بانک 

ازسازي شهر بم پس از زلزله اخیر نیز از همکاریهـاي مـالی   عالوه بر آن مساعدت در ب. جهانی رسید

  .ایران و بانک جهانی بوده  است

 33ایران از زمان عضویت در بانک جهانی تاکنون با استفاده از منابع مالی آن بانک اقدام به اجـراي   

پروژه بعد از  15و ) 1جدول شماره (میلیون دال ر  1210به ارزش   پروژه تا پیش از انقال ب اسال می،

پروژه هاي مذکور عمـدتا  . نموده است 2میلیون دال ر جدول شماره  2202انقال ب اسال می به ارزش 

انـرژي، بهداشـت، حمایـت هـاي اجتمـاعی و بازسـازي         حمل و نقل،  در بخش هاي آب و فاضال ب،

از کمـک    ر،پـروژه دیگـ   4همچنین، ایران توانسته است بـراي اجـراي   . مناطق زلزله زده بوده است

  .میلیون دال ر استفاده نماید 1/8هاي بال عوض آن بانک به میزان 



در استان هاي گـیال ن و زنجـان و بـا      به دنبال زلزله 1369بانک جهانی پس از انقال ب، در تابستان  

  تدارك پروژه اضطراري بازسازي مناطق زلزله زده فوق الذکر و پس از نهایی شدن گزارش وضعیت 

  .به طور رسمی ارتباط با کشورمان را مجددا از سرگرفت 1371ایران، در بهار سال  صادياقت

  :(IFC)المللی  مؤسسه مالی بین

از وظـایف مهـم آن بسـط و    . اي از بانـک جهـانی تأسـیس گردیـد     بـه عنـوان شـعبه    1956مه  25در 

د ایـن مؤسسـه بـراي پیشـبر    . گسترش فعالیتهاي بخش خصوصی کشـورهاي در حـال توسـعه اسـت    

اهدافش به مؤسسـات بخـش خصوصـی کشـورهاي در حـال توسـعه بـدون ضـمانت از دولتهـا بـراي           

بازپرداخت وام، جهت مدرنیزه کردن، بسط و گسترش فعالیتهاي صنعتی و افزایش بازدهی آنها وام 

  .کند گذاري در بنگاههاي بخش خصوصی درآمد کسب می و نیز با سرمایه. کند اعطاء می

کنـد و جریـان    هـاي مشـترك کشـورها حمایـت مـی      از پـروژه  (IFC)للی الم مؤسسه مالی بین

خواهـان خصوصـی شـدن     IFC. کنـد  هاي خصوصی به کشورهاي در حال توسعه را تشویق می سرمایه

گـذاري در   کنـد تـا بـراي سـرمایه     اقتصاد کشورهاي در حـال توسـعه اسـت و دولتهـا را تشـویق مـی      

گذاریهاي خود  بخشی از سرمایه IFCهمچنین . ورندهاي بیشتري بوجود آ شرکتهاي خصوصی انگیزه

را از طریق اعطاي وام و خرید سهام از شرکتهاي خصوصی و نیمه دولتی کشـورهاي در حـال توسـعه    

سهام خریـداري شـده را    IFCدهد و بعد از اینکه شرکت مزکور به سوددهی مطلوب رسید،  انجام می

  .کند عرضه می دوباره به شرکتهاي خصوصی محلی با قیمت واقعی

IFC مشی تعیین شـده در بانـک جهـانی بایـد بـه کشـورهاي بـا         در چهارچوب مقرارت و خط

اما برخالف اهداف اعالم شده از سوي شرکت، بخـش اعظمـی   . درآمد پائین توجه بیشتر داشته باشد

. انـد  هاز منابع شرکت به کشورهایی تعلق گرفته است که از درآمد سرانه باال یا متوسط برخـورد بـود  

علت ایـن امـر   . بسیار پائین بوده است IFCگذاریهاي  در حالیکه در منطقه فقیر آفریقا میزان سرمایه

  .گذاري در این مناطق ذکر شده است عدم وجود انگیزه براي بخش خصوصی در سرمایه



  :ارائه می شوند، عبارتند از IFCخدماتی که توسط 

   IFC   اعطاي وام از محل منابع داخلی - 1

  مشارکت سرمایه گذاري در پروژه هاي بخش خصوصی - 2

  اعطاي وام سندیکایی - 3

  خدمات مدیریت ریسک - 4

  خدمات جذب سرمایه گذاري براي پروژه هاي بخش خصوصی  - 5

  مشاوره و کمک هاي فنی  - 6

سهم به عضویت آن درآمد، با گذشت  372شمسی با خرید  IFC - 1335ایران در سال تاسیس 

سهم  1444ام دیگري از این موسسه را خریداري کرد که در حال حاضر سهام ایران زمان ایران سه

سازمان سرمایه گذاري به نمایندگی از دولت . معادل شش صدم درصد از کل سهام موسسه است

 4جدول شماره . و دستگاه هاي داخلی را بر عهده دارد   IFCایران وظیفه هماهنگی فیمابین 

پروژه مشترك فیمابین نمایش  3پس از انقالب اسال می را در خصوص  IFCهمکاري هاي ایران و 

  . می دهد

  :المللی رابطه ایران با مؤسسه مالی بین

مبلغ سرمایه ایران . به عضویت آن درآمد است 1335بوده است و در سال  IFCایران از مؤسسین 

 08/0رأي یعنی  1066درصد کل سرمایه و  07/0هزار دالر یعنی  816، 1992در سال  IFCدر 

درخواست کمک مالی کرده  IFCایران قبل از انقالب براي هفت طرح از . درصد کل آراء بوده است

چندین  IFCبعد از انقالب ارتباط مالی ایران با . دالر بوده است 000/536/42است که ارزش آنها 

هاي بیمه و مالی  ر بخشگذاري د اقدام به چندین فقره سرمایه IFC، 2004سال قطع بود ولی در سال 

 IFCعالوه بر این . نمود) در بانکهاي سامان و کارآفرین و شرکت لیزینگ کارآفرین(اقتصاد ایران 

  .اي نیز به ایران ارائه داده است کمکهاي فنی و خدمات مشاوره

   (IDA):المللی توسعه  سازمان بین

IDA  سعه تأسیس گردید و شامل دو براي بهبود وضعیت بدهی کشورهاي در حال تو 1960در سال

  : گروه عضو است

  .اند السهم خود را به طال یا ارزهاي قابل تبدیل پرداخت کرده کشورهاي صنعتی که حق) الف



السهم خود را به ارز قابل تبدیل و مابقی را بـه پـول داخلـی     حق 10%کشورهاي دیگر که ) ب

  .اند خود پرداخت کرده

ش فعالیتهاي اقتصادي، افزایش بازدهی افزایش سطح زندگی در از وظایف این سازمان بسط و گستر

هـاي توسـعه و بـا ضـمانت      وامهاي اعطایی را فقط براي پـروژه  IDA. کشورهاي در حال توسعه است

دهد کـه درآمـد سـرانه     کند و کمکهاي توسعه خود را فقط به کشورهایی ارائه می دولتها پرداخت می

بـراي تسـریع امـر توسـعه اقتصـادي       IDAشایان ذکر است که . ستآنها سالیانه کمتر از حد معینی ا

وامهاي مؤسسه مذکور بلند مدت است . کند وامهایی با شرایط بمراتب سهلتر از بانک جهانی اعطا می

شـود بلکـه مبلـغ کمـی کـارمزد       ساله است و از این وامهـا بهـره دریافـت نمـی     50و بازپرداخت آنها 

.شود دریافت می
1

  

تا . درآمده باشد IBRDمی بایست در وهله نخست به عضویت  IDAاز عضویت در هر کشور پیش 

موسسه . کشور به عضویت موسسه بین المللی توسعه درآمده اند 165میال دي،  2006آغاز سال 

IDA  کشور واجد شرایط، کمک مالی پرداخت  108میلیارد دالر به  170تاکنون،  1960از سال

به منظور تامین اهداف ذیل به کشورهاي عضو و داراي شرایط اهدا می این مساعدت ها . نموده است

  : شوند

  ارتقاي کیفیت تحصیالت پایه در کشورهاي کم درآمد و فقیر  - 1

  افزایش و فراگیر نمودن خدمات و امکانات اولیه بهداشت و سال مت در جوامع  - 2

  کاهش آلودگی هوا  - 3

  حفاظت از محیط زیست  - 4

ات، بهبود ارتقاي ساختار اقتصادي کشور هاي توسعه نیافته و در حال توسعه فقیر به انجام اصالح - 5

  . ویژه در بخش خصوصی

  به نظر می رسد، ماحصل این کمک ها، دستیابی کشورهاي عضو به توسعه پایدار، ایجاد اشتغال،

  . افزایش درآمد و بهبود شرایط زندگی در آنها باشد

 15455حق اشتراك کشورمان . به این موسسه پیوست 1960بر سال اکت 10کشور ایران در تاریخ 

  . را تشکیل می دهد IDAدرصد از کل منابع  0/1دال ر بوده که 

                                                            
.شود بابت پرداخت وام كارمزد دریافت مي 1%درصد تا  75/0مبلغ  - 1



:IDAمعیارهاي پرداخت وام توسط 

میلیـون دالر بـوده اسـت و تعـداد آراء ایـران در سـال مـذکور         9/5سـرمایه ایـران    1992در ژوئن 

وام دریافـت   (IDA)ایران تـا حـال از   . را تشکیل میداده است درصد کل آراء 19/0رأي که  15455

  .باشد نکرده است، علت این امر روشن است چون ایران در زمره کشورهاي فقیر نمی

Intemational Bank fov Reconstruction and:بانک بین المللی ترمیم و توسعه

development - IBRD   

اه با صندوق بین المللی پول تشکیل شد به دنبال آن است درکنفرانس پولی و مالی برتون وودز همر

این بانک از طریق اعطاي وام . به کشورهاي توسعه در بازسازي و نوسازي اقتصاد آنها کمک رساند

به طرح هاي تولیدي به کشورهاي عضو واجراي پروژه هاي عمرانی و زیر ساختی در حوزه بنادر، 

همچنین بانک ترمیم و . آموزش و پرورش و آب عمل می کندراه آهن ، برق ، کشاورزي ، صنعت ، 

تسهیل و تشویق سرمایه گذاري خارجی جهت مقاصد : توسعه به روش هاي دیگري نیز عمل می کند

   تولیدي ، رفع کسري سرمایه گذاري خصوصی در حوزه فعالیت هاي تولیدي ، کمک به حفظ توازن

ي خرابی هاي جنگ و تالش در جهت تحرك تجارت خارجی کشورها کمک به ترمیم و بازساز

که IBRDاقتصادي مناطق بسیار عقب مانده درکشورهاي درحال توسعه در مجموع باید گفت که

به عنوان بانک جهانی خوانده می شود مرکزي براي تشویق سرمایه گذاري بین المللی براي توسعه 

شرایط اعطاي وام تضمین . عمل می کندو صرفاً در راستاي مقاصد تولید   منابع تولیدي اعضا است

بانک دقت زیادي درچگونگی . بازپرداخت از سوي دریافت کننده و چشم انداز بازگشت وام است

.کاربرد وام هاي اعطایی دارد تا مبادا وامها جهت خریدهاي وارداتی کشورها به کار گرفته شود

البته . شی از بازپرداختها و استقراض استمنبع مالی بانک از طریق بازارهاي تجاري جهانی وعواید نا

.بانک در راستاي اهداف خود کمکهاي کارشناسی و فنی نیز ارائه می دهد

تمامی اختیارات . وهیئت مدیره) رئیسه )هیئت حکام: بانک ترمیم و توسعه داراي دو رکن است

این هیئت . استدردایره صالحیت هیئت رئیسه است که از نمایندگان کشورهاي عضو تشکیل شده 

در مواردي مانند عضویت کشورها، تخصیص سود و تقسیم . سالی یکبار تشکیل جلسه می دهد

اصلی و یک رئیس علی البدل    هیئت رئیسه داراي یک رئیس. سرمایه مهمی بانک تصمیم می گیرد



اب است در راستاي انتخ  است اما هیئت مدیره که بازوي اجرایی بانک به عنون گرداننده جلسات

.است  باید گفت که ایران از اعضاي اولیه ومؤسس بانک. رئیس بانک و کارهاي اداري عمل می کند

  )MIGA( :گذاري سرمایه تضمین جانبه چند آژانس

کاهش سرمایه . در سطح اقتصاد جهان به وقوع پیوست 1980حوادثی که در سال هاي ابتدایی دهه 

ه از مهمترین علت هاي آن افزایش خطرات را در پی داشت ک) FDI(گذاري مستقیم خارجی 

شایع ترین خطراتی که سرمایه گذاري مستقیم . غیرتجاري یا سیاسی در دنیا بود) ریسک هاي(

خارجی را به ویژه در کشورهاي در حال توسعه تهدید می کرد، جنگ بین کشورها یا شورش هاي 

چنین مصادره اموال و دارایی هاي داخلی، نقض قراردادهاي دولتی با سرمایه گذاران خارجی و هم

بروز این وضعیت باعث کاهش شدید میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی در . سرمایه گذار بود

اقتصاددانان مطرح دنیا با دیدن این وضعیت به فکر تاسیس موسسه اي بین المللی براي . دنیا شد

ضمین سرمایه گذاري چند جانبه به این ترتیب میگا، موسسه ت. افتادند   جلوگیري از روند فوق

Agency Guarantee Investment Multiateral  به عنوان بازوي بیمه اي گروه  1988در آوریل

گروه بانک جهانی . آغاز نمود 1990بانک جهانی تاسیس و عملیات خود را رسما از سال مالی 

ي به دنبال افزایش درحقیقت با تاسیس میگا و ایجاد پوشش بیمه اي براي ریسک هاي غیرتجار

در حال . سرمایه گذاري خارجی در جهان بود و در ادامه نیز تا حد نسبتا زیادي به این مهم نایل آمد

کشور عضو میگا شده اند که بیانگر قدرت اثرگذاري این موسسه در فرآیند سرمایه  164حاضر 

  . گذاري مستقیم خارجی در جهان است

 سـازمانی  سـاختار  همین و باشند می آن عضو جهان کشور 164 که است المللی بین آژانس یک میگا

 در تـا  اسـت  سـاخته  قـادر  را میگـا  و اسـت  بخشیده بفردي منحصر قابلیت آن به که است المللی بین

 خـارجی  گـذاري  سـرمایه  مسیر در خطري بعنوان همواره که میزبان کشورهاي دولتی اقدامات برابر

. دهـد  افـزایش  را گـذاران  سـرمایه  اطمینـان  ضـریب  و راندبگسـت  را وسیعی حمایتی چتر دارد وجود

. کننـد  می صحبت مختلف زبان 30 به مجموع در و اند شده انتخاب جهان کشور 45 از میگا کارکنان

 ، بانکـداري  هـاي  زمینـه  در و دارنـد  گـذاري  سرمایه و اي بیمه امور در فراوانی هاي تجربه افراد این

 از یکـی . دارنـد  فراوان تبحر دعاوي فصل و حل و الملل بین حقوق ، مالیه ، محیطی زیست سیاستهاي



 جمع به رسمی بطور) 2003 دسامبر 17( 1382 آذر 26 در که باشد می ایران.ا.ج کشور میگا اعضاي

  .پیوست آن اعضاي

  :اهداف

گذاري نظیر بیمه و بیمه مشترك، براي کاهش ریسکها و مخاطرات غیر  تضمین سرمایه) الف

  .ر کشورهاي مد نظربازرگانی د

گـذاري خـارجی و    اي به کشورهاي در حال توسعه به منظور جلـب سـرمایه   ارائه خدمات مشاوره) ب

  گذاري به این کشورها انجام فعالیتهاي مکمل جهت بهبود جریان سرمایه

  :میگا خدمات

   گذاري سرمایه ضمانتنامه صدور - الف

 ضـمانتنامه (  سیاسی ریسکهاي بیمه ارائه با ، ارجیخ مستقیم گذاري سرمایه روند بهبود بمنظور میگا

 بـه  سـرمایه  صـدور  تشـویق  نیـز  و گـذاریها  سـرمایه  مـالی  کنندگان تامین و گذاران سرمایه نفع به) 

  نماید می گذاري سرمایه ضمانتنامه صدور به اقدام توسعه حال در کشورهاي

 محدود همچون ریسکهایی برابر در را شرایط واجد گذاریهاي سرمایه میگا: پوشش تحت ریسکهاي 

  .نماید می تضمین داخلی خشونتهاي و جنگ و قرارداد نقض ، مالکیت سلب انتقال، در یت

 450% بعـالوه  سـرمایه  ارزش 90% حـداکثر  ، نقـدي  گـذاریهاي  سـرمایه  خصوص در: پوشش سقف 

 اصل ارزش 95% آنها، تضمینات و وامها براي. گذاري سرمایه از ناشی عواید پوشش جهت آن ارزش

  .وام قرارداد در مندرج متعلقه بهره پوشش جهت وام اصل ارزش% 135 بعالوه وام

 میزبـان  کشـور  اتباع از و بوده عضو کشورهاي از یکی شهروند باید متقاضی: شرایط واجد متقاضیان 

 سـرمایه  نقـدي  سـرمایه  باشـد  می میگا عضو که میزبانی کشور شهروند صورتیکه در همچنین. نباشد

 تحـت  نمایـد،  مـی  تـامین ) خود کشور از خارج( میگا عضو یگر د کشورهاي از یکی از را خود گذاري

 یکـی  در آنهـا  دفاتر که شرکتهایی و مالی موسسات. گیرد می قرار گذاري سرمایه ضمانتنامه پوشش



 خـود  کشـور  از خـارج  کشـوري  در گـذاري  سرمایه به اقدام و باشد یده گرد ثبت عضو کشورهاي از

 خـارجی  گـذاري  سـرمایه  صـورت  در نیـز  دولتـی  شرکتهاي. بود خواهند پوشش شرایط واجد یندنما

  .گیرند می قرار پوشش تحت ، باشند سهیم مذکور گذاري سرمایه اقتصادي منافع در چنانچه

 پوشش شرایط واجد باشند زیر شرایط داراي که گذاریهایی سرمایه: شرایط واجد گذاریهاي سرمایه 

  :بود خواهند

 -موجـود  گـذاري  سرمایه سازي مدرنیزه - موجود گذاري سرمایه توسعه - جدید گذاریهاي سرمایه

 مـی  بطـول  سـال  سـه  حـداقل  کـه  گـذاریهایی  سـرمایه  -موجـود  گـذاري  سـرمایه  مالی ساختار اصالح

 سـرمایه  - باشـند  میزبـان  کشـور  توسـعه  اهـداف  بـه  نیـل  جهت در که گذاریهایی سرمایه  -انجامند

 رعایـت  را مـالی  فساد وجود عدم و کار نیروي ، زیست محیط خصوص در میگا شرایط هک گذاریهایی

  .باشند پذیر توجیه نیز مالی و اقتصادي نظر از و نمایند

  :گذاري سرمایه پوشش شرایط واجد بخشهاي 

 ، مخـابرات  ، معـدن  گـاز،  و نفـت  ، زیرسـاختی  ، مالی بخشهاي همچون  بخشهایی در گذاري سرمایه

 در گـذاري  سـرمایه  ضـمناً . باشـند  مـی  میگـا  پوشـش  شـرایط  واجـد   تولیـدي  و کشاورزي ، خدمات

 ریسـک،  پـر  و آمیـز  مخـاطره  گـذاریهاي  سرمایه ، دخانیات عرضه و تولید صنایع همچون بخشهایی

 تحـت  نیـز  اخالقـی  شئونات با منافی موارد سایر و نظامی صنایع ، قانونی غیر داروهاي عرضه و تولید

  .گیرند نمی قرار پوشش

  : خصوصی و دولتی اي بیمه شرکتهاي سایر با همکاري -  ب

 یـل  ذ هاي زمینه در خصوصی و دولتی از اعم اي بیمه شرکتهاي سایر با یکی نزد بسیار همکاري میگا

  :دارد

 رعایـت  بـا  گـذاري  سـرمایه  نامه بیمه صدور به اقدام اي بیمه شرکتهاي صورتیکه در: اتکایی بیمه -1

 پوشـش  از ننـد  میتـوا  ، نماینـد  زیسـت  محیط و کار نیروي استانداردهاي جمله از میگا استانداردهاي

  .کنند استفاده میگا اتکایی



 مـی  "مشـترك  اي بیمـه  پوشـش  برنامـه  " ارائـه  و طراحـی  میگا هاي برنامه از یکی: مشترك بیمه -2

. باشـد  مـی  یاسیس ریسکهاي پوشش ارائه بمنظور اي بیمه شرکتهاي تشویق طرح این از هدف. باشد

 بیمـه  اینگونـه  در. گـردد  مـی  ارائـه  و بررسی میگا توسط ضمانتنامه قرارداد ، برنامه این چارچوب در

 را شده تضمین بخش از کوچکی بخش نهایتاً ولی نماید می عمل اصلی گر بیمه بعنوان میگا هاي نامه

  .گردد می تقسیم گران بیمه سایر بین آن از وسیعی حجم و دهد می پوشش

  : اي مشاوره خدمات و فنی کمکهاي ارائه - ج

 طریـق  از عضـو،  توسـعه  حال در کشورهاي در متوسط شرکتهاي گذاري سرمایه تقویت بمنظور میگا

 سـرمایه  فرصتهاي به مربوط اطالعات ، کاري مهارتهاي و آوري فن ابزار، به مذکور شرکتهاي تجهیز

 سـرمایه  رونـد  بهبـود  و افزایش به مناسب، ريتجا شرکاي معرفی و گذاري سرمایه شرایط ، گذاري

  .نماید می کمک خارجی گذاري

  :میگا ضمانتنامه اخذ نحوه

 و تکمیـل  را ضـمانتنامه  اولیـه  درخواسـت  فـرم  باید خود جدید گذاري سرمایه شروع از قبل متقاضی

ــا بـــراي ــال میگـ ــا میتوانـــد ضـــمانتنامه متقاضـــی. نمایـــد ارسـ ــایت بـــه مراجعـــه بـ  اینترنتـــی سـ

http://www.miga.org/screens/infokits/infokits.html تکمیــل را اولیــه درخواســت فــرم 

 صـدور  جهـت  پـروژه  بـودن  شـرایط  واجـد  خصـوص  در سـاعت  48 ظـرف  میگـا  کارشناسان. نمایند

 ثبـت  بـه  نسـبت  باشد شرایط واجد پروژه چنانچه مذکور مدت از پس و نمایند می بررسی ضمانتنامه

  .نمود خواهند اقدام تکمیلی پرسشنامه فرم رسالا و متقاضی به اعالم و آن

  :المللی بین صادراتی اعتبار بیمه شرکتهاي سایر با همکاري

 ، آمـوزش  ، مشـترك  بیمـه  اتکـایی،  بیمـه  زمینـه  در همکاري بمنظور ایران صادرات ضمانت صندوق

 شـرکتهاي  بـا  ونتاکن خسارت بازیافت و کنندگان وارد از سنجی اعتبار فنی، تجربه و اطالعات تبادل

  :   است نموده امضاء همکاري موافقتنامه زیر صادراتی اعتبار بیمه



                                                                    جنـــــــوبی کـــــــره .لهســـــــتان .هندوســـــــتان. جمهـــــــوري خلـــــــق چـــــــین. ترکیـــــــه

. صـادراتی  اعتبـار  و گـذاري  سـرمایه  بیمه اسالمی شرکت .آذربایجان.ازبکستان. بالروس .بلغارستان
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  .جنـوبی  آفریقـاي  .اردن .  قزاقستان .)اعراب جانبه چند موسسه( کویت.الجزایر . اوکراین .اندونزي

                                           مالزي .رومانی . عراق . آفریقا تجاري بیمه شرکت  اسلواکی نگرو مونته .صربستان

  :ایران در میگا 

تقاضاي عضویت ایران در میگا، به این موسسه ارسال شد که در ) 1376بهمن 17( 1998فوریه  5در 

و پس از  1383این تقاضا از سوي میگا پذیرفته شد و در مورخه چهارم تیر ماه  1998آوریل  6

  . الحاق به این معاهده از سوي شوراي نگهبان، ایران رسما عضو این موسسه شد تصویب

تعیین می شود و به این ترتیب کل سهام  IBRDسهم تمام اعضا با توجه به میزان سهام در بانک 

سهم را شامل  1659دالر آمریکا است که در مجموع    380هزار و  950میلیون و 17ایران در میگا 

  . می شود

  : ه هاي تضمین شدهپروژ

پروژه . درحال حاضر میگا دو پروژه را در ایران تحت پوشش بیمه ریسک سیاسی قرار داده است

از تایلند به عنوان طرف  NPPCو  CCCاز ژاپن و  Itochuپتروشیمی مهر با مشارکت شرکت هاي 

ین پروژه در منطقه عسلویه به عنوان اول) NPC(خارجی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 

  . تضمین شده در ایران توسط میگا، با هدف تولید پلی اتیلن سنگین در دست اجرا است

میلیون دالري، پس از تایید رئیس کل سازمان سرمایه گذاري از طرف دولت ایران  344این پروژه 

میلیون  122به تصویب هیات مدیره اجرایی بانک جهانی رسید و میگا  1384در دهم خرداد ماه 

الر سهم طرفین خارجی را براي ریسک هاي نقض قرارداد و جنگ و آشوب هاي داخلی تضمین د

  . سال تضمین شده است 15این پروژه در قبال خطرات یاد شده به مدت . کرد

پروژه گونی بافی و بسته بندي جسور نیز به عنوان دومین پروژه پس از تایید رئیس کل سازمان 

میزان تضمین مورد درخواست این . توسط میگا تضمین شد 83 تیر ماه 25سرمایه گذاري در 

هزار دالر براي ریسک هاي انتقال و تبدیل ارز، مصادره و جنگ و شورش  710میلیون و  5شرکت 

  . سال است 10مدت تضمین این پروژه در قبال خطرات یاد شده . هاي داخلی است



  )ICSID(:مرکز بین المللی حل و فصل اختالفات سرمایه گذاري 

با هدف ارتقاي روند سرمایه  1966مرکز بین المللی حل و فصل اختالفات سرمایه گذاري در سال 

. این مرکز داراي یک شوراي اداري و یک دبیرخانه می باشد. گذاري در سطح جهان تاسیس شد

ریاست شوراي اداري بر عهده رئیس بانک جهانی است و از هر کشور یک نماینده در این شورا 

وظایف و خدمات مرکز شامل خدمات مشاوره اي، تحقیقاتی و انتشاراتی در خصوص . ضور داردح

قوانین سرمایه گذاري خارجی می باشد، اما مهمترین و اصلی ترین وظیفه این مرکز حل و فصل 

  . اختالفات سرمایه گذاري است

ضو آن کشور سوریه کشور به عضویت این مرکز در آمده اند که جدید ترین ع 143در حال حاضر 

  . درآمده است ICSIDبه عضویت  2006فوریه  24می باشد که در تاریخ 

از جهت باال بردن اعتبار بین المللی کشور و اطمینان دادن به سرمایه گذار  ICSIDعضویت در 

در چنین شرایطی، سرمایه گذار اعتماد کافی به دولت سرمایه پذیر . خارجی، حائز اهمیت می باشد

داشت و اطمینان دارد که در صورت بروز هرگونه اختالفی، مشکل می تواند با مراجعه به این  خواهد

به راحتی مرتفع ) که جزو مراکز بین المللی حل و فصل اختالفات سرمایه گذاري می باشد(مرکز 

  . گردد

روند سرمایه گذاري خارجی کنونی در کشور به گونه اي است که تاکنون نیاز به حل و فصل 

اما در کلیه موافقت نامه هاي سرمایه گذاري . اختالفات در محاکم بین المللی به وجود نیامده است

منعقده فیمابین دولت جمهوري اسال می ایران و سرمایه گذاران خارجی، حل اختالف در محاکم بین 

  . ذکر گردیده است ICSIDالمللی و همچنین 

به موجب : بین المللی و الحاق به پیمان هاي بین المللیتصویب لوایح مربوطه به عهود و قراردادهاي 

عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و : هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوري اسال می ایران   اصل

  . موافقت نامه هاي بین المللی باید به تصویب مجلس شوراي اسال می برسد

عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و  امضاي ;همچنین به موجب اصل یکصد و بیست و پنجم

قراردادهاي دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضاي پیمان هاي مربوط به اتحادیه هاي بین 

  . المللی پس از تصویب مجلس شوراي اسال می با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست

لی خود تعهدي را بپذیرد، نیاز به تصویب قوه براساس اصول فوق، هرگاه دولت در روابط بین المل

اجراي موثر در    در روابط بین دولت ها، عهدنامه حکم قانون را دارد و تنها ضمانت. مقننه دارد

حکم قانون را پیدا کند، امضاي نماینده سیاسی یا وزیر    براي اینکه عهدنامه. حقوق بین المللی است

الزامآور است که از طرف دولت به شکل الیحه به مجلس عهدنامه در صورتی . مسوول کافی نیست



قانون  9ماده . شوراي اسال می ارائه شود و مجلس تصمیم نهایی را در باب تنفیذ آن اتخاد نماید

مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و : مدنی ایران در باب عهود می گوید

  . ون استسایر دول منعقد شده باشد، در حکم قان

در پایان، به این نکته تاکید می گردد که مهمترین و اصلی ترین عامل در جذب سرمایه گذاران 

خارجی، فضاي مناسب موجود در داخل کشور میزبان خواهد بود و سرمایه گذاران در نهایت تمایل 

باشد، تا با خواهند داشت، هیچ گونه اختالفی در امر سرمایه گذاري با کشور میزبان وجود نداشته 

اطمینان خاطر بتوانند به امر سرمایه گذاري خود بپردازند و براي سرمایه گذار تنها موافقت دولت 

                                  . کز بین المللی کفایت خواهد کردمیزبان با داوري در مر

  :جهانی بانک از وام کننده دریافت دومین ایران    

 موسسـه  یـک  سـوي  از کـه  گزارشـی  اسـاس  بـر  اینترپـرس  از نقـل  به فارس خبرگزاري گزارش به

 سـوي  از یی ویژه توجه با خاورمیانه منطقه اخیر هاي سال طی است، شده منتشر امریکا در تحقیقاتی

  . است شده رو روبه جهانی بانک

 سـرمایه  حجـم  گذشـته  سـال  در اسـت  بانـک  ایـن  خصوصـی  شاخه که المللی بین مالی تامین شرکت

 سـوي  از دالر میلیـارد 2/1 ،2006 سـال  در. داد افـزایش  درصـد  100 را خاورمیانـه  در خود گذاري

 رقـم  ایـن  کـه  شـد  گـذاري  سـرمایه  خاورمیانـه  مختلـف  کشورهاي در المللی بین مالی تامین شرکت

. اسـت  بـوده  تـاکنون  فعـالیتش  ابتداي از خاورمیانه در شرکت این هاي گذاري سرمایه رقم باالترین

 بـا  و وام پرداخـت  و یی بیمه خدمات ارائه قالب در خاورمیانه در مذکور شرکت هاي ريگذا سرمایه

 صـورت  توسـعه  حـال  در کشـورهاي  در اقتصـادي  آزادي گسـترش  و خصوصـی  بخش تقویت هدف

 است خاورمیانه در جهانی بانک گذاري سرمایه جدید هاي حوزه دیگر از نیز گاز و نفت. است گرفته

 بخـش  این در المللی بین مالی تامین شرکت سوي از دالر میلیون 150 از شبی گذشته سال سه طی و

 بـه  جهـانی  بانـک  سوي از پرداختی هاي وام میزان گزارش این اساس بر. است شده گذاري سرمایه

 از منطقـه  ایـن  سهم آن نتیجه در و است شده برابر سه گذشته سال پنج طی یی خاورمیانه کشورهاي

 درصـد  هفـت  بـه  درصد سه از جهانی مختلف کشورهاي به جهانی بانک سطتو پرداختی هاي وام کل

  . است یافته افزایش



  :تصمیم سیاسی بانک جهانی در توقف اعطاي وام به ایران

بانک جهانی در یک اقدام سیاسی و برخالف مواد سه و چهار اساسنامه این بانـک اعـالم کـرد، دیگـر     

  .صویب نخواهد کردتسهیالت جدیدي را براي پروژه هاي ایران ت

فارس، بانک جهانی در پاسخ به سوالی که به طور مکرر از مسئولین آن بانک در رابطه با   به گزارش

فقـره تسـهیالتی کـه     9: وضعیت تسهیالت دهی بانک جهانی به ایران پرسیده شده بـود، اعـالم کـرد   

دیره بانـک جهـانی   توسـط هیـات مـ    2005تـا   2000اعطاي آن به چند پروژه در ایران طی سـالهاي  

اي بـراي تصـویب     تصویب شده بود، همچنان در جریان قرار دارد اما، در حـال حاضـر هـیچ برنامـه    

  .اعطاي وام هاي جدید به ایران وجود ندارد

بانک جهانی در ادامه با تاکید بر اینکه به عنوان یک نهاد تخصصی مسـتقل در درون سـازمان ملـل و     

به منظور : هاي سازمان ملل در مورد ایران پیروي می کند، اضافه کرد یک بانک بین المللی از تحریم

هـاي در دسـت اجـرا       همطمئن شدن از اجراي کامل این تحریم ها در نظر دارد در تامین مالی پروژ

  .در ایران مرور مجدد کند

سـتانه و  این بانک بین المللی با اذعان به اینکه در قطعنامه هاي سـازمان ملـل فعالیـت هـاي بشـر دو     

توسعه اي در ایران که توسط نهادهاي مالی بین المللی انجام می گیرنـد مسـتثنی شـده اسـت، تاکیـد      

شوراي عمومی بانک جهانی در ماه سپتامبر نامه اي به شوراي حقوقی سازمان ملل ارسال کرد و : کرد

لـل توسـط خـود در    پس از آن با مقامات این سازمان دیدار کرد تا از اجراي قطعنامه هاي سـازمان م 

  .مورد ایران مطمئن شود

بانک جهانی همچنین اعالم کرد، با هدف تضمین حرکت صحیح خود در راستاي تحریم هاي سازمان 

ملل پرداخت هاي خود به ایران را با داده هاي تحریمی این سازمان مورد بررسی و مطابقت قرار می 

بانـک جهـانی بـه ایـران از طریـق بانـک هـاي         دهد، به عالوه با توجه به این که اکثـر پرداخـت هـاي   

آمریکایی و انگلیسی انجام می شود لذا این بانک همچنین باید از مقررات انگلیس و آمریکا در ایـن  

  .خصوص پیروي کند

بر اساس این اعالمیه بانک جهانی، پروژه هاي در دست اجراي بانـک جهـانی در ایـران تحـت تـاثیر      

اند و این بدان دلیل است که بانک هاي ایرانی که این بانک با آن هـا   تحریم هاي آمریکا قرار گرفته

  .ارتباط دارد در فهرست تحریمی آمریکا قرار دارند



بانک جهانی در عین حال اذعان کرد، نیمی از این پروژه ها مربوط به مسائل زیسـت محیطـی عمـدتا    

مـابقی نیـز بـه مراقبـت هـاي      . آب و فاضالب است و یک سوم آن ها نیز به زلزلـه مربـوط مـی شـود    

  .بهداشتی و تغذیه ربط دارد

بر اساس این گزارش، کل مبلغی که براي این پروژه ها تعریف شده و از ایـن پـس مـی بایسـت بـه      

بـراي سـه پـروژه در دسـت      2007نـوامبر   13میلیون دالر است که تـا   770ایران انتقال یابد بالغ بر 

میلیون دالر درخواست شـده کـه امکـان ارسـال آن      19/96اجراي بانک جهانی در ایران در مجموع 

  .فراهم نشده است

فارس این تصمیم نشان داد بانک جهانی علی رغم ادعاي خود شدیدا متاثر از فشـارهاي    به گزارش 

بررسی دالیل الزم در این خصوص به خوبی بیانگر اثبات رد بی طرفـی ایـن نهـاد مـالی     .آمریکا است

  .ا هدف کمک به کشورهاي در حال توسعه ایجادشده استبین المللی است که ب

تصمیم بانک جهانی براي توقف تسهیالت دهی به ایران به بهانه تبعیت از قطعنامه هاي سازمان ملـل  

ماده  5بند  2و تحریمهاي آمریکا و انگلیس علیه ایران در حالی اتخاذ شده است که نص صریح جزو 

فوریـه   16مصـوب  ) بانک جهـانی (بانک بین المللی ترمیم و توسعه ماده چهار اساسنامه  10سه و بند 

  .اتخاذ هر گونه تصمیم سیاسی توسط مدیران این بانک را ممنوع کرده است 1989

ماده سه اساسنامه بانک بین المللـی تـرمیم و توسـعه کـه پـروژه       5بند  2به گزارش فارس، در جزو  

بانـک جهـانی در اعطـاي تسـهیالت بـه پروژهـاي       « :هاي ایران را تامین مـالی مـی کنـد، آمـده اسـت     

ــد     ــرار دهـ ــر قـ ــد نظـ ــادي را مـ ــر اقتصـ ــی و غیـ ــات سیاسـ ــد مالحظـ ــف نبایـ ــورهاي مختلـ   ».کشـ

بانـک جهـانی و   «: تاکیـد دارد » فعالیـت سیاسـی ممنـوع   «ماده چهار این اساسنامه نیز با عنوان  10بند 

و تصـمیات آنهـا نیـز نبایـد تحـت      مدیران آن حق دخالت در امور سیاسی هیچ کشور عضو را ندارند 

تاثیر عوامل سیاسی یک کشور یا کشـورهاي عضـو قـرار گیـرد و تنهـا مالحظـات اقتصـادي بایـد در         

  .»تصمیم گیریهاي آنها نقش داشته باشد

با این وجود، تصمیم غیر قانونی بانک جهانی، اعتبار بین المللی این بانک را خدشه دار می کند و ایـن  

ایجاد می نماید که بانک جهانی تسهیالت خود به دیگر کشورها را نیز نه بر اسـاس   نکته را در اذهان

  .مالحظات اقتصادي ، بلکه بر اساس مالحظات سیاسی اختصاص می دهد



  :نتیجه

المللـی پـول تحـت تـاثیر      گیریهاي بانک جهانی نیز به مانند صندوق بـین  بطور کلی سیاستها و تصمیم

کشور صنعتی دنیا یعنی آمریکا، ژاپن، انگلیس، آلمان و فرانسه اسـت  مقاصد سیاسی و اقتصادي پنج 

بـا وجـود   . باشـند  و این کشورها بدلیل داشتن درصد باالیی از کل آراء بطور ضمنی داراي حق وتو می

اینکه رئیس بانک جهانی طبق اساسـنامه بایـد از کلیـه ملیتهـا انتخـاب شـود معـذالک چـون آمریکـا          

و بیشـترین عملیـات استقراضـی بانـک جهـانی از بازارهـاي پـولی آمریکـا          بزرگترین سهامدار بـوده 

شود که این امر از نقاط ضعف اساسـی   باشد عمال رئیس بانک جهانی همیشه از آمریکا انتخاب می می

  :کنیم گیریهاي سیاسی بانک ذکر می هایی از تصمیم در این جا نمونه. بانک جهانی است

می که نفـت ایـران ملـی اعـالم شـد بانـک جهـانی حاضـر بـه          وزیري مصدق هنگا در زمان نخست- 1

پرداخت وام بدون قید و شرط به ایران نشـد بلکـه پرداخـت وام را مشـروط بـه لغـو قـانون ملـی         

  .کردن صنعت نفت کرد

میلیون دالر را در زمان ایندرا گاندي  250پرداخت وامی به مبلغ  1981بانک جهانی در سال - 2

اش بجاي شرکتهاي آمریکـایی از یـک    هند براي اجراي پروژهبه هند تصویب کرد اما چون 

.شرکت دانمارکی استفاده کرد بانک جهانی از پرداخت وام مذکور به هند خودداري کرد

میالدي موفق نبوده است چون بدهی کشورها به بانک جهـانی   80بطور کلی بانک جهانی در دهه 

بـدهی کشـورها بـه دالر بـود و     % 80ه حـدود  افزایش یافته بود و یکـی از دالیـل آن ایـن بـود کـ     

افزایش نرخ دالر در آن سالها باعث شد که بعضی از کشورهاي بدهکار از بازپرداخـت سـود وام   

المللی کمـک خواسـتند کـه بـه حـل ایـن معضـل         نیز عاجز بمانند و از کلیه سازمانها و مجامع بین

  .کمک کنند

دهی چندان بـاالیی برخـوردار نبـوده     رفیت وامدر ضمن بانک جهانی در تمام مدت فعالیتش از ظ

است به عالوه چنان که گفته شد همیشه مالحظات سیاسی و منافع کشورهاي اروپایی و آمریکا را 

  .در نظر داشته است


