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المللي  روي صندوق بين  ي پيشها چالشوظايف، کارکردها و 
 ١پول و چگونگي روابط جمهوري اسالمي ايران با آن

 
 

 ٢ييليال آقاميرکال
 
 

 چکيده
ترين موسـسات وابـسته بـه         شده  عنوان يکي از شناخته     المللي پول به    صندوق بين 

اگرچـه  .  برعهـده دارد   سازمان ملل متحد، مسئوليت تنظيم نظام  پولي و مالي جهاني را           
هـاي مـالي بـه      کمـک ارايـه  اين موسسه نـاظر بـر      هاي  يتلغالب اخبار انتشاريافته از فعا    

 لـيکن ايـن      کشورهاي مواجه با بحران مشروط به انجام برنامه اصالحات اقتصادي اسـت،           
دهد که حداقل به لحاظ   ميارايههاي فني و راهبردي نيز به اعضاي خود    موسسه مشاوره 

در ايـن   . مـالي کننـده اسـت       تر از ايفاي نقش تـامين       و گستردگي، به مراتب مهم    پوشش  
 چارچوب وظـايف و سـاختار مـديريتي صـندوق، چگـونگي      ارايهمقاله سعي شده پس از      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 نظريات نويسنده بوده و لزوماً انعکاس دهنده مواضع رسمي بانک مرکزي  مطالب مطرح شده در اين مقاله نقطه   - ١

 .نيست
 .ي اقتصادي؛ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانها  و سياستها ي محقق اداره بررس- ٢
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فرضـيه اصـلي   . اجمالي مورد اشاره قرار گيرد به طورروابط جمهوري اسالمي ايران با آن       
شـرط تاثيرگـذاري    المللي پيش  معتبر بينياه مانآن است که حضور فعال و پويا در ساز   

حال که اقتـصاد ايـران      . گيري روابط اقتصاد جهاني و تحوالت آتي آن است          بر روند شکل  
 صندوق را در اختيار دارد، بايد اين فرصت را ارج           اجرايي کرسي هيات    ٢٤يک کرسي از    

. حرکـت نمـود   المللـي     آفريني در تحوالت نظام مالي بـين        تقويت نقش جهت  گذارد و در    
گـاه متقاضـي اسـتفاده از         حـداقل در سـه دهـه اخيـر ايـران هـيچ             آن که الخصوص    علي
المللي پول نبوده و لذا هرگـز در معـرض شـروط خـاص يـا                  الت مالي صندوق بين   يتسه

هاي صندوق به ايران نيز ناظر بر         توصيه. رفتارهاي سياستي ديکته شده قرار نگرفته است      
طالبي عام و مورد اجماع نسبي در       ساختاري است که نوعاً     صالح  ي ا ها  يگير  برخي جهت 
 موفق از   الگوييالمللي پول را      توان همکاري ايران با صندوق بين       بنابراين مي . داخل است 

 .المللي دانست حضور موثر در عرصه موسسات بين
المللـي، صـندوق بـين المللـي پـول،       نشدن، نظام پولي و مالي بي      جهاني :واژگان کليدي 

 . صندوقاجراييت هيا
  مقدمه -١

در حقيقـت   . المللي نام نهـاد     گيري نهادهاي بين    بايد عصر شکل     را مي  ١٩٤٠دهه  
بشر در خالل روند تکامل حيات جمعي خود در مقطع مذکور به اين نتيجـه رسـيد کـه                   

هاي فراگير زندگي   با هدف دستيابي به حداکثر رفاه و استاندارد  ييگرا  جانبه تکروي و يک  
بدين لحاظ غالب کشورها پس از جنگ جهاني دوم به اين اجماع رسـيدند              . ت دارد منافا

، امور خود در سطح جهان را سامان بخـشند و نظـم نـويني               هاييگذاري نهاد  که با بنيان  
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 ها  تالش ليکن بيشترين     ،١اگرچه اين اجماع محدود به امور اقتصادي نبود       . تعريف نمايند 
المللـي پـول      و نهـاد بانـک جهـاني و صـندوق بـين           تاسيس د . معطوف به اين عرصه شد    

 يهـا   مانتـوان انکـار نمـود کـه  نيـاز بـه سـاز                اگرچه نمـي  .  بود ها  تالشدستاورد همين   
المللي براي تدبير مناسب امـور بـين کـشوري و حـل و فـصل اختالفـات اقتـصادي                      بين

زمان گيري گات و سپس تحول آن به سـا          فيمابين چنان پايدار بود که بعدها سبب شکل       
 .جهاني تجارت نيز شد

 هـاي   يـت لالملل و قاب     متعدد فعال در حوزه اقتصاد بين      يها  مانعليرغم وجود ساز  
دهي فضاي اقتصاد جهاني، بايـد اذعـان نمـود اقتـصاد ايـران در                   قابل توجه آنها در شکل    
  و حضور در ميان بازيگران اصلي تا حد زيادي منفعل بوده           ها  مانزمينه ارتباط با اين ساز    

 حـضور   ٣ در سازمان آنکتـاد      است، ٢است؛ ايران فاقد کرسي در هيئت مديره بانک جهاني        
 است که تـاکنون بـه عـضويت سـازمان جهـاني             هاييفعالي ندارد، از جمله معدود کشور     

 ناظر نيز نقش   اي   و ديگر موسسات عمده    ٦، فائو ٥ درنيامده، در سازمان جهاني کار     ٤تجارت
ا سازمان اقتصادي که ايران مستقيماً در ميان اعـضاي اصـلي            تنه. ندا چنداني ايفا ننموده  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 شـوراي امنيـت، مجمـع عمـومي، مجمـع            هيئـت امنـا،   (  سازمان ملل متحد به لحاظ ساختاري از شش رکن            - ١

هاي متعدد ذيـل مجمـع        عالوه بر کميسيون  .تشکيل شده است  ) المللي و دبيرخانه     دادگاه بين   اقتصادي و اجتماعي،  
، برنامه توسـعه ملـل      )UNCTAD(اقتصادي و اجتماعي، اين مجمع شامل کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد             

، برنامـه غـذاي     )UNEP(محيطـي ملـل متحـد       ، برنامـه زيـست    )ITC(الملـل   ، مرکز تجارت بـين    )UNDP(متحد
و نهادهـاي   ) UNICEF(، صندوق کودکان ملـل متحـد      )UNFPA(، صندوق جمعيت ملل متحد    )WFP(جهاني

 .شود ضمن آن که سازمان جهاني تجارت نيز مرتبط با سازمان ملل متحد تلقي مي. مشابه را تحت کنترل دارد
٢ - World Bank 
٣ - United Nations Conference on Trade and Development 
٤ - World Trade Organization 
٥ - International Labor Organization 
٦ - Food and Agriculture Organization of United Nations 
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اين در حالي است    .  است ١المللي پول   آن نماينده عضو در هيئت مديره دارد، صندوق بين        
ي پس از انقالب ها سالهاي آموزشي، کشور حداقل در  هاي فني و دوره که به جز مشاوره

بدين لحاظ اين مقالـه   .  نبوده است  متقاضي استفاده از هيچيک ا ز امکانات مالي صندوق        
طي شش بخش و با مفروض قرار دادن اهميت حفظ روابط و کسب جايگـاه مقتـضي در              

المللي، سعي دارد نوع و سطح روابط کشور را با اين موسسه تبيـين                موسسات معتبر بين  
 .نمايد و از اين رهگذر به پاسخ برخي اتهامات و ايضاح شبهات مطروحه بپردازد

 المللي   بينيها مانم حضور در ساز لزو-٢
 و  هـا   مانو حـضور مـوثر و فعـال در سـاز          ٣ بـا اقتـصاد جهـاني      ٢پيونـدي   مقوله هم 

الملـل نـه يـك گزينـه در ميـان             المللي در شرايط كنوني نظام اقتصاد بين        موسسات بين 
هـاي    فـارغ از ديـدگاه    . چندين بديل، كه به نـوعي انتخـاب گريزناپـذير و محتـوم اسـت              

 آنچه كه پيرامـون اقتـصاد ايـران جريـان دارد همگرايـي سـريع اقتـصادهاي                  ،٤هنجاري
هاي ارتباطي جديد و موثر بـه منظـور           اي حول محور اقتصاد جهاني و ايجاد حلقه         منطقه
. اسـت   سـازان کليـدي     آفريني قوي در ميان تصميم       نوين و نقش   هاي  فرصتمندي از     بهره

ي روز  هـا   چالشترين رخدادها و       از مهم  يكي  درحقيقت فعاليت درعرصه پر رقابت جهاني     
دهنـده بـسياري از تغييـرو         ران کشورها بـوده و بـستر شـكل        گذا  ستسياستمداران و سيا  

هاي افراطـي مثبـت و منفـي، حـضور در اقتـصاد              خارج از ديدگاه  . شود  تحوالت تلقي مي  
سازان عمده و شکل دهندگان به تحوالت آتـي جهـان، نيـازي               جهاني و در ميان تصميم    

الزام عقالني اين حضور ناشـي از رخـدادهاي       . گريز  است حقيقي، غيرقابل انكار و غيرقابل     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

١ - International Monetary Fund 
٢ - integration 
٣- global economy  
٤-normative  
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هاي   گرايي سير پويش    سازي و  تكامل     جديد نيست؛ بلکه همان روند آشنا و معقول بهينه        
جامعه بشري است كه رشد مبادالت و تعـامالت سياسـي و اقتـصادي فـرم ظـاهريش را               

 . ن نموده استتغيير داده و سرعتش را دوچندا
پيونـدي مـستلزم و مقـارن كـاهش بـسياري از        در حوزه اقتصاد كالن داخلي، هم     

همگرايـي  . هـاي غيربـازاري اسـت        استصوابي و تخصيص   هاي  يتي اداري، مدير  ها  كنترل
پـذيري     بخش واقعي اقتصاد جهت حفـظ دامنـه رقابـت          هاي  يتلتسهيالت توليدي و فعا   

 و معيارهـاي پذيرفتـه شـده جهـاني والبتـه تـسهيل              خارجي، مبنا قراردادن استانداردها   
رشـد سـريع دانـش      . فعاليت بازارهاي كاال و مالي از ديگر دستاوردهاي اين فرآيند است          

كـاران تجـارت خـارجي، تـشديد          انـدر   فني، فضاي جديدي براي گسترش فعاليت دسـت       
 و ١يجريانات سرمايه و مالي بين مرزهـا، مهـاجرت نخبگـان و جابجـايي كـارگران فكـر        

گسترش امكان تبادل اطالعات و مطرح شدن آن به عنوان يكي از مباني اصـلي اقتـصاد،        
 . صنعت و تجارت فراهم كرده است

 يا در مقابل منافع     ،اينكه ايران از روند حاكم بر اقتصاد جهاني چگونه منتفع شود          
حليـل  قـدرت تجزيـه وت   بينـي،    خود را از دست دهد، تا حد زيادي به واقـع      هاي  فرصتو  

صحيح وقايع، قابليت تاثيرگذاري بـر رونـد آتـي رويـدادها و متغيرهـا و بـاالخره اعمـال         
 يـا   هـا   فرصـت جريان عمومي حـاكم بـر جهـان         . مديريت صحيح بر شرايط بستگي دارد     

هـا يـا      آفريند و در مقابـل برخـي از شـيوه            خاص كسب انتفاع يا مزيت را مي       هاي  يتلقاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
کار گرفته شده، داللـت بـر ويژگـي       بهknowledge workersارگران فکري که در اين مقاله معادل  واژه ک  -١

بر اساس مجموعه آمار و شواهد، سهم عمده نيروي انـساني جابجـا             . خاص نسل جديد مهاجرت نيروي انساني دارد      
حرفه خود يک مغز متفکرو     دهد که در      کرده و متخصص  تشکيل مي       هاي اخير را نيروي کار تحصيل       شونده در دهه  

 .شوند نوآفرين تلقي مي
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دورمانـدن از  . كنـد   حيز انتفاع  و تاثيرگـذاري خـارج مـي        رويكردهاي مورد استفاده را از    
كنـد؛ بايـد در ميـان بـازيگران اصـلي             صحنه شطرنج اقتصاد جهاني مشكلي را حل نمـي        

بيم زيان يـا احـساس فقـد        . ريزي قواعد بازي نقش فعال ايفا نمود        حضور داشت و در پي    
. كنـد   ئولين كشور سلب مـي    تنها زمان را ازمس     آمادگي الزم براي مواجهه با اين واقعيت،        

ي هـا   ياي و تدريجي، به شناخت قواعد بازي و كـسب شايـستگ             در حاليكه حضور مرحله   
اگرچه در ايـن فرآينـد بخـشي از قـدرت انحـصاري         . كند  الزم طي زمان كمك بسيار مي     

 يهـا   مانهاي اقتصادي بـه سـاز       ر در تنظيم قواعد رفتاري بخش     گذا  ستهاي سيا  دستگاه
يابد، ليکن نبايد فراموش نمود کـه در شـرايط کنـوني ايـن                ظر انتقال مي  المللي متنا   بين

) اعم از داخلي يا خارجي    (شيوه تنها شرط بقاست؛ تنها در اين صورت است كه تهديدها            
تـاخير در هـم     .  جـذابي در دسـترس قـرار خواهـدگرفت         هاي  فرصتبه حداقل رسيده و     

صـنعت و تكنولـوژي و در مقابـل،         هاي رشـد      پيوندي به معناي تداوم دورماندن از قطب      
 .پذيرش فقر نسبي و بيكاري باالتر از متوسط جهاني است

هـاي     و مولفـه   انـدرکار تنظـيم اجـزا       المللي دست   ن متعدد بي  يها  ماندر ميان ساز  
اعم از سازمان خواربار جهاني، کنفـرانس تجـارت وتوسـعه ملـل متحـد،                (اقتصاد جهاني   

) المللي پول   ني، سازمان جهاني تجارت و صندوق بين      برنامه توسعه ملل متحد، بانک جها     
 هـا   مانداري در ديگر ساز     توان ادعا نمود غير از مورد آخر، کشور  حضور فعال و معني              مي

در حقيقت اقتصاد ايران تنهـا در عرصـه پـولي و مـالي جهـان از يـک                   . ها ندارد   و عرصه 
 ايـن تنهـا کرسـي       م برخوردار است و بدين لحاظ عقالنـي نيـست کـه           يسخنگوی مستق 

هاي خارج از دايـره تـدبير و    تاثيرگذار نيز بنا بر برخي اظهارنظرهاي احساسي و استدالل  
آفريني اين نهادها براي آحاد  شايد اگر چارچوب کاري و نوع نقش. مصلحت از دست برود

 بتـوان بـه درجـه        جامعه به دقت تبيين شود و نگرشي منطبق بـر حقـايق حاصـل آيـد،               
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بدين لحاظ بحـث بـر سـر ايـن موضـوع را بـا معرفـي                 . تفاق آرا دست يافت   بيشتري از ا  
 ييگانه کارکردي آن آغاز کـرده و سـپس بـه شناسـا              المللي پول و وجوه سه      صندوق بين 

 .پردازيم ساختار مديريت عاليه آن مي
 المللي پول  معرفي صندوق بين-٣

 ترتيبات ارزي شناور،  و رويکرد گسترده غالب دولتها به     »وودز  برتن«با پايان دوره    
 ارزي کـشورها بـه   هـاي  تالمللي و کنترل اسـتحکام سياسـ   حفظ سالمت نظام مالي بين    

.  داخلي مانع ارتقاي کارکردي نظام پولي جهان نشود، دشوارتر شد          هاي  تکه سياس   نحوي
الخصوص پس از فروپاشـي بلـوک         با افزايش تعداد و گسترش دامنه اعضاي صندوق علي        

مرکز،  صندوق تمرکز  بر رفع موانع نهادي و ساختاري پيش روي کشورها ريزي مت برنامه
همزمان، نياز به   .  تري دنبال نمود    را افزايش داده و ثبات و رشد جهاني را با تاکيد افزون           

 جديد و يـافتن منـابع نـوين تـامين مـالي واعطـاي تـسهيالت بـه                   هاي  مطراحي مکانيز 
المللي پـول    سبب شد صندوق بينيلاين مساهمه  . کشورهاي دچار بحران افزايش يافت    

 .تري مواجه شود  سنگينهاي يتلتري از وظايف و فعا با حوزه وسيع
المللي پول به عنوان چارچوب مرکزي همکاري کشورها براي ارتقاي            صندوق بين 

 شروع  ١٩٤٥ از سال    ١المللي  بخشي به سيستم پولي بين      سالمت اقتصاد جهاني و انسجام    
 نخـست  ؛ واجـد سـه خـصوصيت ويـژه اسـت     ، عضو ١٦٣ده و هم اکنون با      به فعاليت نمو  

 اقتـصادي کـشورها بـر يکـديگر و     هـاي  ت آثار جانبي سياسـ ييمرکزيت بررسي و شناسا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
هاي ارز است  المللي و نرخ هاي بين  به مفهوم سيستم پرداختinternational monetary systemعبارت   -١

 .شود ستد و تجارت ميان کشورها تلقي مي و گيري داد که سنگ بناي شکل
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؛ دوم کمک بـه کـشورها جهـت پـشت           ١ي چندجانبه در اين خصوص    ها  يحصول همکار 
 مقـررات   ري و اشـتباه در تـدوين      گـذا   سـت سرنهادن دوره گذار از تبعات شکست در سيا       

 باثبات و شرايط مستحکم مالي و باالخره تسکين آثار عدم هاي تداخلي و برقراري سياس
.  خارجي و کنترل آثار داخلي و سرايتي بحران در ايـن بخـش             يها  ختتعادل در ترازپردا  

رساني به مبارزه جهاني با فقـر را نيـز بـراي     البته در کنار اين امور، صندوق وظيفه کمک 
جلـوگيري از   "بايد در     المللي پول را مي      بنابراين کارکرد عام صندوق بين     . است يلخود قا 
 صحيح و مناسب اقتـصادي و       هاي  تاز طريق تشويق کشورها به استفاده از سياس       " بحران

 .  بخش خارجي خالصه نموديلعنداللزوم، تامين مالي موقت کشورهاي درگير در مسا
ط متوازن تجـارت جهـاني، ثبـات        اهداف و الزامات قانوني صندوق مشتمل بر بس       

نرخهاي ارز در چهارچوب مطلوب، اجتناب کشورها از تنزل مصنوعي ارزش پول داخلـي              
ــت  ــه رقاب ــه منظــور حفــظ دامن ــاالخره اصــالح و تنظــيم    ب ــي، و ب ــصاد مل ــذيري اقت پ

براي انجام ايـن اهـداف، صـندوق سـه برنامـه تحقيـق و               .  خارجي است  يها  ختترازپردا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
) beggaring neighbors(گداکردن همسايه  وم بههاي موس گرفتن چنين نقشي ناظر بر سياست  لزوم برعهده-١

گرايي در  گيري صندوق الزم بود يکجانبه لذا در مقطع شکل.  ميان کشورها بسيار رواج داشت١٩٣٠بود که در دهه 
، عبـارت  ١٩٩٠هاي مالي و ارزي دهـه   هرچند که به دليل وقوع سلسله بحران     .  گذاري محکوم و طرد شود      سياست

در ادبيات اقتصادي شکل گرفت که تا حد زيادي ناشي از شدت گـرفتن   )contagion effect(جديد اثر سرايتي 
هاي متقابل اقتصادها به يکديگر بوده و بر لزوم توجه ويژه به آثار غيرمستقيم راهبردهاي      ميزان تعامالت و وابستگي   

ه مقاله بـه ايـن موضـوع بيـشتر     در ادام. کند  هاي عمده تجاري پافشاري مي      کشوري و داخلي بر همسايگان و طرف      
 .خواهيم پرداخت
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 و  ٣، مساعدت مالي  ")٢هاي سياستي   نظارت مستمر اقتصادي و توصيه    "موسوم به    (١نظارت
 . گذارد  را به اجرا مي٤مساعدت فني

  و عملکرد کشورهاها يرگذا ست ارزيابي سيا-١-٣
هدف اصلي برنامه نظارت چندجانبه، کمک به سـالمت اقتـصاد جهـاني، ارزيـابي         

سـازي    ي جهـان و البتـه آمـاده       المللي و تدوين گزارش ثبات مال       ثبات بازارهاي مالي بين   
هاي  ماه( است که دوبار در سال  World Economic Outlookکتاب و مرجع مهم 

اين مهـم از طريـق دنبـال نمـودن آخـرين تحـوالت              . شود  منتشر مي ) آوريل و سپتامبر  
 به عمـل آمـده هـم در         ٦يها  يرگذا  ست و مالي کشورها و نيز نوع سيا       ٥عملکرد اقتصادي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

١ - Surveillance & Research 
٢ - "Economic Monitoring and Policy Advice" 
٣ - Financial Assistance 
٤ - Technical Assistance 

ي گذار  مهمترين متغيرهاي مورد توجه صندوق  مخارج کل و برخي اجزاي آن نظير مصرف خصوصي و سرمايه     - ٥
 بـه . هاي خارجي با کليه اجزا و عناصر متشکله آن است           الخصوص ترازپرداخت   شرکتها، توليد، اشتغال و تورم و علي      

واري يا سرايتي آنهـا، هـم اکنـون کليـه       و خصوصيت سلسله١٩٩٠هاي مالي و ارزي  در دهه     دليل کثرت وقوع  بحران    
اي   وحتـي منطقـه   ) پـول  المللـي   صـندوق بـين    ه بـين المللـي و     نظير بانک جهـاني، بانـک تـسوي       (المللي    نهادهاي مالي بين  

اي از اسـتانداردها و ضـوابط          تالش دارند ضمن هماهنگي با يکـديگر مجموعـه        )   و بانک مرکزي اروپا     OECDرنظي(
شامل جـداول ذخـاير،     (بندي و تدوين آمارهاي بخش خارجي اقتصاد          آوري، طبقه   هاي جمع   متحدالشکل را براي شيوه   

 .دهند  اشاعهعنوان استاندارد عمومي کرده و به تنظيم) ها هاي معمول ترازپرداخت و تعهدات خارجي وزيربخشها  بدهي
ريزي، مديريت پول و اعتبار  هاي بودجه شامل رويه(هاي اقتصاد کالن   سياست هاي سياستي،  در تجزيه و تحليل- ٦

مـورد  ) ارت بر بانکها و موسسات مـالي غيربـانکي        شامل تدوين مقررات و نظ    (هاي بخش مالي      و سياست ) و نرخ ارز  
هاي سـاختاري کـه بـر عملکـرد اقتـصاد کـالن               عالوه بر آن صندوق در غالب کشورها سياست       . گيرد  توجه قرار مي  

را بررسـي   ) دهـد   هاي بازار کار که مستقيماً رفتار نرخ اشتغال و سطح دستمزدها را تغيير مي               نظير سياست (موثرند  
هاي راهبردي به منظور تعقيب بهتر و موثرتر اهـدافي نظيـر              تواند به کشورها توصيه     ه صندوق مي  در نتيج . مي کند 

اهميت رشد پايدار براي صندوق ناظر بر عدم مواجهـه  .  نازل و رشد پايدار اقتصادي ارايه دهدنرخ اشتغال باال، تورم 
 .هاست اقتصاد با تورم باال و عدم تعادل ترازپرداخت
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گيـرد کـه بـالطبع، منجـر بـه طراحـي             م در سطح جهاني صورت مـي      سطح کشورها و ه   
هـا    ايـن توصـيه   . شـود   هاي سياستي خاصي براي کشورها يا مناطق اقتصادي مـي           توصيه

 . سر دارد  سال مطالعات صندوق را پشت٥٠تجربه بيش از 
. شـود    انجـام مـي    ٢ و جهـاني   ١اي  نظارت صندوق در سه سـطح کـشوري، منطقـه         

ران ارشـد ژاپـن     گـذا   ست صندوق به  سيا    اجرايي، هيات   ٢٠٠٠سال  المثل در گزارش      في
هاي بهره نرخ رشـد اقتـصادي را افـزايش            ن نگهداشتن نرخ  ييتوصيه کرده که از طريق پا     

 بر ميزان رقابت    ييزدا  دهند؛ از تجديدساختار شرکتها و بانکها حمايت نموده و با مقررات          
قامـات مکزيـک خواسـته شـد در مـديريت           بر همين منوال، ازم   . در اين اقتصاد بيافزايند   

اقتصاد کالن، معيارهاي احتياطي را مدنظر قرار دهند؛ بتدريج بسوي رژيم پولي مبتنـي              
، ٢٠٠١در بهار   . گذاري تورم حرکت کنند و مراقب کیفیت پرتفوی خود باشند           بر هدف 
 نسبت به ريسکهاي تنزل نـرخ رشـد اقتـصاد    World Economic Outlookنشريه 

  به منظور حمايـت از تقاضـا و اصـالحات            ٣نگرانه   نياز به رهيافت سياستي پيش     جهاني و 
 .  تذکر داد٤ساختاري رشدگرا

المللي پول در راستاي انجام وظايف خود به ويژه نظـارت و اسـتفاده                صندوق بين 
مناسب از منابع، همه ساله اطالعات بهنگامي از عملکـرد متغيرهـاي اصـلي اقتـصادي و                 

هـاي مـشورتي      نمايـد و توصـيه      آوري مي   سياستي کشورهاي عضو جمع   ي  ها  يگير  جهت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
کـشور بـزرگ    ٧( گزارش صندوق معموالً در قالـب حـوزه يـورو، کـشورهاي گـروه هفـت                   اي،  قهدر سطح منط    - ١

اتحاديه پولي و اقتصادي غرب افريقا، جامعه پولي و اقتصادي افريقاي مرکزي، اتحاديـه پـولي کاراييـب و             ،)صنعتي
 .شود نظاير آن تنظيم و ارايه مي

 .شود وبار در سال منتشر مي که دWorld Economic Outlook در قالب انتشار - ٢
٣ - proactive 
٤ - growth-oriented 
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ها عـالوه بـر    اين توصيه. دهد گيران ارشد کشورها قرار مي خاصي را نيز در اختيار تصميم   
بيني افق ميان مدت آتي آن، نـاظر بـر نتـايج              تحليل شرايط کنوني اقتصاد کشور و پيش      

بت به صحت عملکرد اقتصاد و      هاست که ديد و نگرش خاصي نس        محاسبه برخي شاخص  
 کـرده و    ارايهالمللي و نيز تجارب ديگرکشورها        بخشهاي آن با توجه به استانداردهاي بين      

المللـي بـه      در واقع کارشناسان ارشد نهادهـاي بـين       . شود  بدين لحاظ ارزشمند تلقي مي    
واسطه دنبال نمودن مستمر وقـايع کـشورها، از سـطحي از دانـش تجمعـي و کـاربردي                   

تواند مبناي برخي اعالم خطرها يا اشاره به انحراف از مـسير              نفسه مي   وردارند که في  برخ
باثبات و قابل دوام در بلندمدت براي يک بخش يا حوزه فعاليت خـاص در کـشور مـورد                   

 .بررسي باشد
 مـنظم و     :گيـرد   المللي پول عموماً در سه طبقه قرار مـي          هاي صندوق بين    مشاوره

 ٤هـاي مـذکور تحـت مـاده           انجـام کليـه مـشاوره     . خـر تکميلـي   مورد آ ادواري؛ خاص و    
ي مرتب و بـه     ها  ي شامل بررس  ٤در واقع مشاوره ماده     . باشد  اساسنامه صندوق الزامي مي   

مندي است که مقامات کشورهاي عضو و کارشناسان صـندوق            لحاظ فواصل زماني قاعده   
تـاً اطالعـات حاصـله      آورنـد و نهاي     هاي سياستي و عملکردي به عمـل مـي          در کليه جنبه  

 . گيرد  اعضا قرار ميهاي ت صندوق در مورد سياساجراييمبناي مباحثات مديران 
گزارش تهيه شده توسط کارشناسان صندوق از آمار و اطالعات و عملکرد اعـضا،              

 دهنده تصويري نسبتاً جامع و منسجم از اوضاع کالن اقتصادي کـشورهاي مـذکور               ارايه
هـاي مـالي داخلـي و خـارجي تنظـيم            ا اعاده تعـادل حـساب     است و با نگرش  حفظ و ي       

هيـات اعزامـي صـندوق معمـوالً دو مرحلـه کـاري را در کـشور مـورد بررسـي                     .شود  مي
 بررسي متدلوژي مـورد اسـتفاده در تنظـيم            نخست دريافت آمار و اطالعات،     ،گذرانند  مي

روني ارقام  جداول و حوزه شمول و سطح پوشش در سنجش متغيرها و البته سازگاري د             
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المللي؛ دوم    هاي بين   و اطالعات با يکديگر و با استانداردهاي شناخته شده و دستورالعمل          
ر و ارشـد کـشور مـذکور در خـصوص آخـرين             گذا  ستبحث با کارشناسان و مقامات سيا     

 ارايـه تحوالت سياستي، مقرراتي و قانوني به منظور درک بيشتر روند تحوالت گذشـته و      
مجموعـه ايـن اطالعـات تـوام بـا           . رو  ه و ميان مدت از تغييرات پيش      ي کوتا ها  يبين  پيش

انجامد کـه مبتنـي بـر         هاي سياستي مي    رجوع به تجارب ديگر کشورها، به تدوين توصيه       
آخرين دستاوردهاي اطالعاتي و سياستي در تدوين مقررات و يا طراحي ابزارهـا بـوده و                

نيازي به ذکـر نيـست کـه گـستره و           . در غالب موارد در ديگر کشورها آزمون شده است        
دامنه اطالع کارشناسان صندوق دراين حوزه بيش از هر نهاد يا سازمان منفـرد ديگـري                

 . است
ي صـندوق بـراي ارتقـاي       هـا   تالشکند در     برخي مواد اساسنامه اعضا را ملزم مي      

ادي اند که رشد اقتص عالوه بر آن اعضا موافقت کرده.  ارزي مشارکت کنند  هاي  مثبات نظا 
توام با ثبات قابل قبول سطح قيمتها را دنبال کـرده، شـرايط مـالي و اقتـصادي خـود را                     

پـذيري غيرواقعـي بـراي        تقويت نموده و از دستکاري نرخ ارز براي کـسب دامنـه رقابـت             
لذا پذيرش اين هياتها و همکاري شفاف با آنهـا در زمـره مـواد               . اقتصاد خود پرهيز کنند   

 .مورد اجماع اعضاست
  اعطاي تسهيالت-٢ -٣

هاي اعطـاي وام بـه کـشورهاي           مالي صندوق را برنامه    هاي  تبخش عمده مساعد  
هـاي صـندوق محـدود بـه          البته کمک . دهد   تشکيل مي  ها  ختدچار عدم توازن تراز پردا    

 تعـديلي   هاي  تشود، بلکه حمايت از سياس      تامين مالي موقت جهت خروج از بحران  نمي        
-١٩٩٨مثالً در خـالل بحـران       . گيرد  ت اصلي را نيز دربرمي    و اصالحي جهت مقابله با عل     

 ميليـارد دالر بـه کـره        ٢١ جنوب شرق آسيا صندوق طي مـدت کوتـاهي حـدود             ١٩٩٧
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 خـود را    هـاي   تجنوبي پرداخت کرد تا ذخاير خود را تقويت نمايد، بخش مـالي و شـرک              
ميزانـي بهبـود    طي چهار سال اقتصاد کره به       . تجديد ساختار کرده و از رکود خارج شود       

 . يافت که  عالوه بر تامين ذخاير مورد نياز، شروع به بازپرداخت تعهدات خود نيز نمود
ي هـا   ي يک کشور واجد دريافت وام از صندوق باشد، الزم است ارزياب           آن که براي  

صندوق نشان دهد کشور به لحاظ شرايط اقتصادي در وضعيت بحراني يا نزديک بحـران               
المللي قرار دارد؛ ذخايرش تهي شـده و   بازان بين رض حمالت سفتهاست؛ پول ملي در مع 

برنامه بازگشت اين اقتصاد به شرايط عـادي و         . اقتصاد در وضعيت رکودي يا سقوط است      
هاي مالي خـصوصي    تعديلي و کمک   هاي  ترشد پايدار اقتصادي معموالً ترکيبي از سياس      

 روي برنامـه تعـديالت      ،بحـران معموالً صـندوق و مقامـات کـشور دچـار           .  دولتي است  ـ
ثبـات پـولي و مـالي و          اقتصادي مشتمل بر اهداف کمي خاص براي بقاي بخش خارجي،         

عليرغم مشروط بودن اعطـاي کمـک مـالي بـه           . رسند  رشد پايدار اقتصادي به توافق مي     
پذير است؛ به نحوي کـه چنانچـه    حدي انعطاف  صندوق تايها  خت پردا  انجام اين برنامه،  

لي شرايط کشور يا وضعيت اقتصاد جهاني تغيير کند کل برنامه قابل بـازبيني و               به هردلي 
 .ارزيابي مجدد باشد

.  مـي کنـد  ارايهها يا تسهيالت را براساس نياز عضو متقاضي  صندوق طيفي از وام  
دهي متغير بوده و حسب عامل اصلي دخيـل           طول دوره، شرايط بازپرداخت و شرايط وام      

 ١.شود  کشور مورد بررسي تعيين مييها ختزپردادر بحران و شرايط ترا
هم اکنون تنها متقاضـيان اسـتفاده از تـسهيالت صـندوق را کـشورهاي درحـال            

. دهنـد   اقتصادهاي نوظهور دچار بحران و يا اقتصادهاي درحال گذر تـشکيل مـي         توسعه،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 .هاي تسهيالت مالي صندوق به ضميمه يک مراجعه شود جهت اطالع از تفصيل برنامه  -١
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 مـشکالت داخلـي خـود دسترسـي محـدودي بـه بازارهـاي               به دليـل  غالب اين کشورها    
لمللي سرمايه و پول دارند و لذا استفاده از منابع صندوق براي اين دسته از کشورها                ا  بين

 . اولويت خاصي دارد
 صـندوق،   هـاي   ميکي از مهمترين نکات مورد چـالش در خـصوص اسـتفاده از وا             

 اقتـصادي خـود را بـه نحـوي          هـاي   ت کشور متقاضي بايد سياسـ     ،مشروط بودن آنهاست  
ش طي زمان اصالح شده و ايـن برنامـه          يها  ختار ترازپردا تعديل و انطباق دهد که ساخت     

 اخـذ   جهـت مـشروط بـودن اعطـاي وام در         . اصالحي بايد مورد توافق صندوق نيز باشـد       
هـاي سياسـتي دشـوار يـا تجميـع           تضمين از کشور بدهکار مبني بر عدم تعويق انتخاب        

يد بـا تعميـق     با  در مقابل تسهيالت مذکور، کشور مورد نظر مي       . ي خارجي است  ها  يبده
بهرحـال  . يابـد   اصالحات اقتصادي و بهبود عملکرد، قدرت بازپرداخت تعهدات خود را باز          

بايد بر اقـدامات سياسـتي    پيش از هر نوع پرداختي مقامات کشور متقاضي و صندوق مي          
پـس از آن، پرداخـت وجـوه در چنـد مرحلـه و متناسـب بـا                  . مورد نظر به توافق برسند    

 اين انتقاد، صـندوق  جهتدر . گيرد استي پذيرفته شده صورت مي بندي تعهدات سي    زمان
سازي شرايط، اقـدام بـه بـازنگري در فرآينـد       با هدف ساده و موثر  ٢٠٠٠-١ي  ها  سالدر  

هــم اکنــون شــروط مطــرح شــده تمرکــز بيــشتري بــر . اعطــاي تــسهيالت خــود نمــود
پيش روي کـشور   اقتصاد کالن و بخش مالي دارد، ميان انتخابهاي سياستي    هاي  تسياس

هاي سياسـتي     ت کشور بر برنامه   يشود، حق حاکم    کمتر اجبار به گزينه خاصي مطرح مي      
خود بيشتر رعايت شده و لذا مجموعه برنامه اصالحات و منـابع تخـصيص داده شـده در       

 .کل موثرتر است
بنا به ماهيت وام،    .  صندوق، موقت بودن آنهاست    ييمشخصه ديگر تسهيالت اعطا   

سال ٤ تا ٢سال به طول مي انجامد و دوره بازپرداخت نيز بين     ٤ماه تا   ٦ين  پرداخت آن ب  
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 سال براي تـسهيالت     ١٠ سال براي نوع ميان مدت و        ٧ تا   ٤براي تسهيالت کوتاه مدت،     
 سـاله  ٥/٥ است که البته بازپرداخت وام  مـذکور پـس از يـک دوره                 ١رشد و کاهش فقر   

 .شود تنفس آغاز مي
س شرايط بازار تعيين شده و به منظور کنترل تقاضا يا براي            ها براسا   نرخ بهره وام  

کنندگان  ممکن است هزينه بهره اضافي نيز به دريافت متقاضيان تسهيالت تکميل ذخاير، 
امـا تـسهيالت رشـد و کـاهش فقـر           .  سنگين يا خاص حسب مورد تحميل شود       هاي  موا

 .  درصد در سال هستند٥/٠مشمول نرخ بهره ثابت 
  فنيهاي کمک-٣-٣

هاي مرکزي  اندرکاران بانک   سومين راهکار صندوق، کمکهاي فني و آموزش دست       
شايد بتوان ادعا نمـود     . هاي تخصصي است     کشورهاي عضو در زمينه    يها  مانو ديگر ساز  

 آموزشـهاي مـنظم و ادواري بـه         ارايـه بيشترين جنبه اثرگذار و عمومي صـندوق همانـا          
هاي راهبـردي بـراي آنـان         و و طرح توصيه   کارکنان دستگاههاي سياستي کشورهاي عض    

بانکداري (ري  گذا  ستحوزه هاي تحت پوشش آموزش دامنه وسيعي از وظايف سيا         . است
آمـار  مجموعـه   و بـه ويـژه      )  پولي و ارزي، سياست مالياتي و اداري       هاي  تمرکزي، سياس 

ـ     . رسمي را دربرمي گيرد   کـارگيري   ههدف اين است کـه دانـش کـشورها در طراحـي و ب
 درگيـر افـزايش     يهـا   مانپذيري سـاز    ارهاي سياستي عمق يافته و مهارت و مسئوليت       ابز

تالش براي تعميـق معمـاري نظـام        مسير  اخيراً صندوق اين جنبه از کار خود را در          . يابد
 :بندي نموده است المللي تغيير داده و آن را در چهار حوزه طبقه مالي بين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 .جهت آشنايي بيشتر با اين نوع تسهيالت به ضميمه يک رجوع شود  -١
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 در بـاب نظـارت،      هـايي   توصـيه  ارايـه تعميق بخشهاي مالي و پولي از طريـق          •
 هـاي   م سيـست   مقررات و تجديد ساختار بخش بانکي، مديريت عمليات ارزي،        

 هاي مرکزي؛ ، و توسعه ساختاري بانکها ختتسويه پردا

هاي خاص     توصيه ارايه مالياتي از طريق     هاي  تحمايت قوي از مديريت سياس     •
 مخـارج، طراحـي     ريـزي، مـديريت     براي اداره امور مالياتي و گمرکي، بودجـه       

 ويژه مديريت بدهي هاي داخلي و خارجي؛ هاي تامين اجتماعي و به شبکه

 و باالخره استخراج، مديريت و انتشار آمار و بهبود کيفيت داده ها؛ •

 .نويس قوانين جديد اقتصادي و مالي بازبيني و آماده سازي پيش •

حقيقـاتي  هـاي ت    هـا و کارگـاه     همـايش هـاي آموزشـي،       بدين منظور صندوق دوره   
 و  هـا   مان بـراي کارکنـان و مـديران سـاز         اجرايـي متعددي در کليه سـطوح تخصـصي و         
هـا در مقـر ايـن سـازمان           بخش عمـده دوره   . کند  ارگانهاي ذيربط در کشورها برگزار مي     

) نظير وين، سنگاپور و برازيليا    ( اي  و تعدادي از آنها در دفاتر منطقه      .) سي.واشنگتن دي (
 .گردد برگزار مي

) ١٩٦٠از اواسـط دهـه      (ه صندوق در اين زمينه از فعاليت، سابقه طـوالني           اگرچ  
ي دهه  ها  سالترين اقدام آموزشي صندوق تاکنون به         ترين و پراهميت    دارد، ليکن سنگين  

در ايـن مقطـع صـندوق ناچـار شـد           . گـردد    و فروپاشي بلوک شرق سـابق برمـي        ١٩٩٠
وســيه، کــشورهاي مــستقل اي را در اختيــار ر  علمــي و فنــي گــستردههــاي تمــساعد
داري   المنافع و حوزه بالتيک قرار دهد تا کشورهاي مذکور بتواننـد نظـام خزانـه                مشترک

درصـداز  ٢٠هم اکنـون حـدود      . ريزي نمايند   جديد و بانک مرکزي مستقل براي خود پي       
 . شود هاي اداري صندوق در اين بخش هزينه مي هزينه
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ير گفتگوي فعال با کليه کشورها هم در        المللي که درگ    به عنوان تنها سازمان بين    
المللي پـول چـارچوب اصـلي         حوزه سياستي و هم در زمينه نحوه اجراست، صندوق بين         

طرح دستاوردهاي کشورها در زمينه اقتـصاد جهـاني و نقـد آثـار جـانبي و ثانويـه آثـار                     
اظ بـدين لحـ   . المللـي را برعهـده دارد       کشورهاي منفرد بر ثبات نظام پولي و مـالي بـين          

المللي سرمايه و طراحـي و         جريانات بين   تيصندوق به انتخاب ترتيبات ارزي خاص، تثب      
هـاي سياسـتي فعـال      و حـوزه هـا  مانالمللـي بـراي سـاز       تدوين استانداردهاي خاص بين   

المللـي و تـسريع مبـارزه بـا فقـر           از آنجا که تعميق نظام مالي بين      . مبادرت ورزيده است  
ابسته به سـازمان ملـل متحـد دارد، تـالش بـراي توزيـع               اهميت خاصي براي نهادهاي و    

عادالنه و منطقي منافع جهـاني شـدن در ميـان کليـه کـشورها هـم اکنـون بخـشي از                      
 .دهد هاي اصلي صندوق را تشکيل مي دغدغه

 ي پيش روها چالش -٤

در حال  ا شتاب   بخش وظايف پيش گفته شده در دنياي پرچالش و ب           انجام رضايت 
الملـل چنـان      تحول و تکامـل نظـام پـولي بـين         سرعت  ار دشوار شده و     تغيير کنوني بسي  

شـود   باالست که به رغم ظرفيت قابل توجه صندوق در همراهي با تحوالت، احساس مـي     
تري با اعضاي خود برقرار کنـد؛ در          المللي همکاري نزديک    الزم است اين نهاد معتبر بين     

ي متقاعـد کننـده و مجـاب کننـده          هـا  هاي مشورتي اتکاي بيشتري بر روش        توصيه ارايه
تري در پيش گيرد و جايگاه قـانوني           هاي سهل   داشته باشد؛ در تامين نيازهاي مالي رويه      

 . المللي اتخاذ کند دهي به روند امور مالي بين تري در نظم قوي
سازي و تبعات آن مهمترين چالش کنوني پيش روي صـندوق             در مجموع جهاني  

م و دشوار عبارتند از چگونگي تعميق بخـشيدن بـه نظـام             هم اکنون دوچالش مه   .  است
به نحوي که کمتر در معرض بحران قرار گيرد و در صورت مواجهه بـا               ( المللي    مالي بين 
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هاي جديـد و کارآمـد    حل  و طراحي راه  ) آن نيز سريعتر خود را از اين شرايط خارج سازد         
ن توزيـع منـافع و افـزايش        بـا توجـه بـه عـدم تقـار         . براي مبارزه با فقر در سطح جهـان       

 خطـر افـزايش شـکاف ميـان دنيـاي غنـي و               استانداردهاي زنـدگي در ميـان کـشورها،       
 .تدريج رخ نموده استه شدت کم درآمد نيز به کشورهاي ب

 و منافعي در قالـب افـزايش اسـتانداردهاي          ها  فرصتاگرچه فرآيند جهاني سازي     
ورده، ليکن با شتاب گرفتن سرعت نقل       زندگي براي کليه ساکنين کره زمين به ارمغان آ        

) به عنوان دومين جنبه و ويژگي عمده اين پديـده         (و انتقال سرمايه و وجوه ميان مرزها        
. ي مالي نيز افزايش قابل توجه و محـسوسي يافتـه اسـت   ها  بحرانريسک وقوع و سرايت     
ان پس  براي کاهش آثار بحر   ) در قالب تسهيالت مالي   (هاي خاصي     هرچند صندوق برنامه  

 ليکن اولويت آن است کـه بـر اسـاس مجموعـه عاليـم                از وقوع کامل آن در دست دارد،      
اي، بتوان  در فرصت زمـاني بقـدر کـافي طـوالني جهـت اعمـال واکـنش                     هشدار دهنده 

تنها در اين صورت است کـه احتمـال پديـده           . بيني نمود   بازدارنده، بحران جديد را پيش    
 . بديا اثرسرايتي به حداقل تقليل مي

ـ        ي مالي،   ها  بحرانبه منظور کاهش ريسک       هـاي   تصندوق ضمن همکاري بـا دول
المللي بر تقويت و تعميـق پيکـره قـانوني،             موثر خصوصي و بين    يها  مانعضوو ديگر ساز  

مقرراتي و چارچوب نظارت بـر بانکهـا تاکيـد کـرده، الزامـات حـداقل سـرمايه بانکهـا و                     
اي حسابداري    اي از استانداردهاي پايه     ده، مجموعه موسسات مالي را مورد بازبيني قرار دا      

 هـايي  دولتـي را ن  هـاي   تمجموعه اصول هـدايت شـرک       المللي را بسط و توسعه داده،         بين
بازانـه هـشدار       ارزي مستعد حمالت سفته    هاي  منموده، به کشورها نسبت به انتخاب  رژي       

عالوه . ا تضمين نموده است   داده و دسترسي آزادانه و رايگان به اطالعات بازارهاي مالي ر          
المللي مـورد     کارگيري استانداردهاي بين   هبر آن مجموعه اقدامات صندوق در آموزش و ب        
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انتشار اطالعات به . بخشي داشته است  پذيرش عموم کشورها واقع شده و عملکرد رضايت       
روز و قابــل اتکــا از متغيرهــاي اصــلي و وضــعيت بازارهــا موجــب گــسترش شــفافيت و 

 . اي شده است  صندوق در مقابل تحوالت مثبت و منفي کشوري و منطقهييپاسخگو
المللي داراي خاستگاه خـصوصي       با توجه به اينکه بخش عمده جريانات مالي بين        

است، کنترل نوسانات بدون هماهنگي با صاحبان منابع و بنگاههـاي بـزرگ خـصوصي و           
 را بـدين    هـايي نظر  و تبـادل  لذا صندوق مجموعه گفتگوها     . پذير نيست   چند مليتي امکان  

رسد تشکيل گـروه مـشاوره        منظور با بدهکاران و طلبکاران اصلي آغاز کرده و به نظر مي           
در چـارچوب ايـن گـروه       .  اقـدام مناسـبي باشـد      ٢٠٠٠  در سـپتامبر      ١بازارهاي  سرمايه  

ارتباطات منظمي ميان مديران و کارشناسان ارشد صندوق با فعـالين بازارهـاي سـرمايه               
 مالي در سطح جهـاني را بـسيار         هاي  يتل شکل گرفته که خود ارزيابي ريسک فعا       جهاني

 . بيني زود هنگام از وقايع آتي کمک نموده است تسهيل کرده و به پيش
 المللي پول   چارچوب مديريتي صندوق بين-٥

المللي پول هيات مديره آن مرکب از مدير عامـل و تعـدادي          در راس صندوق بين   
مـدير  . المللي هـستند    دار اصلي اداره امور اين نهاد بين        قرار دارند و عهده   )  نفر ٢٤(مدير  

بر اساس اساسـنامه، پـنج کـشور عـضو          . عامل، رياست هيات مديره را نيز به عهده دارد        
 مـدير و دو کـشور نيـز کـه در طـول دو سـال                 پنجداراي باالترين سهميه در صندوق،        

توانند يک مدير منـصوب       اند هرکدام مي    دهگذشته بزرگترين اعتبار دهنده به صندوق بو      
انـد،     گـروه مختلـف تـشکل يافتـه        ١٥ مدير نيز توسط ساير کشورها کـه در          ١٥. نمايند  

براي تـشکيل گروههـا ضـابطه مـدون و خاصـي ذکرنگرديـده لـيکن                . گردند  انتخاب مي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

١ - Capital Markets Consultative Group 
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 عواملي نظير تجانس جغرافيايي، مالحظات سياسي و اقتصادي، مليت و زبان دخيل بوده
 .است

در حال حاضر يکي از مهمترين عوامل در حفظ وضعيت و ثبات ساختار گروهها،              
ها، وظايف و مسئوليتها بين گروههاست؛ زيرا پس از تشکل   شغله چگونگي تقسيم    يلمس

هـا، مناسـبات      ها و سـمت     تعدادي از کشورها در قالب يک گروه و تقسيم کار، مسئوليت          
ه و کمتر کشوري تمايل به بهم خـوردن تعـادلي           بين اعضاء گروه در صندوق تنظيم شد      

به همين  . دهد  ي پيگير سياسي و ديپلماتيک است، ازخود نشان مي        ها  تالشکه محصول   
رغم وجود تـضادهاي عميـق سياسـي و اقتـصادي در مناسـبات اعـضا، غالـب                  دليل و به  

در . تها در صندوق از ثبات و استحکام بالنسبه طـوالني برخـوردار بـوده اسـ                 بندي  گروه
متشکل از کـشورهاي ايـران،      ( حال حاضر  نماينده ايران درصندوق، رياست گروه ايران          

را براي سـاليان متمـادي بـه عهـده          ) پاکستان، افغانستان، الجزاير، غنا، مراکش و تونس      
 تـاکنون در اختيـار ايـران بـوده          ١٩٧٢ مديريت گروه از سپتامبر      عنواندارد؛ درحقيقت   

 ٤٥/٢معـادل  ( حـق راي ٥٣٢٤٧ بـا در اختيـار داشـتن      ٢٠٠٣ اين گروه در سـال    . است
، يکـي از گروههـاي فعـال        SDR١  ميليون سـهم   ٧/٥١٤٩و  ) درصد از کل آراي صندوق    

 .المللي پول بوده است صندوق بين
 مهمتـرين کميتـه     ٢)IMFC (به لحاظ دستاوردهاي فني، کميتـه پـولي و مـالي          

 جـايگزين کميتـه     ١٩٩٩عضو، از سـال      ٢٤اين کميته با    .  المللي پول است    صندوق بين 
دهـي و بـازوي    المللي شـده و مـسئوليت گـزارش     موقت صندوق در حوزه نظام پولي بين      

موضـوعات مـورد توجـه ايـن کميتـه را           . اي هيئت نماينـدگان را بـر عهـده دارد           مشاوره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

١- Special Drawing Right 
International Monetary & Financial Committee-٢ 
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المللـي از طريـق بررسـي         هاي نظارت مديريتي و انطباق نظام پـولي و مـالي بـين              زمينه
ت نقدينگي جهاني و انتقال منابع به کشورهاي در حال توسـعه، بررسـي و اصـالح                 تحوال

بيني و کنترل اختالالت عمده تهديدکننـده          پيش هاي  ممواد اساسنامه و پيشنهاد مکانيز    
داري   س خزانـه  يـي آقاي گـوردون بـراون ر     . دهد  المللي تشکيل مي    سالمت نظام پولي بين   

هـاي مـشترک      از ديگـر کميتـه    .  را برعهـده دارد    بريتانيا هم اکنون رياست ايـن کميتـه       
توان به گروه پنج، گروه هفت، گروه هشت،  گروه پانزده، گروه بيـست،گروه هفتـاد و                   مي

 .هفت و کلوپهاي پاريس و لندن اشاره کرد
 المللي پول  سير تطور روابط جمهوري اسالمي ايران با صندوق بين-٦

المللـي پـول مـستند بـه          وق بـين  عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در صند      
مـصوب  " (اجازه مشارکت دولت ايران در مقررات کنفرانس منعقده در برتون وودز          "قانون  
 ميليـون دالري بـه عـضويت        ٢٥ بـا سـهميه      ١٩٤٥دسـامبر   ٢٩ايـران در    . است) ١٣٢٤

المللـي    المللي پول درآمدو لذا در زمره اولين اعضاي اين موسسه مهـم بـين               صندوق بين 
 دور افزايش سـرمايه، هـم اکنـون سـهميه کـشور نـزد صـندوق بـه         ١٢پس از  .ردقرار دا 

 . رسيده استSDR ميليون ٢/١٤٩٧
المللي پول مبتنـي بـر قـانون          به لحاظ حقوق داخلي ارتباط ايران با صندوق بين        

 تيـر مـاه     ١٨ قانون پولي و بانکي کـشور مـصوب          ١٥ و ماده    ١٣٢٤اجازه مشارکت سال    
س کـل بانـک مرکـزي ايـران نماينـده دولـت در              يـي  مذکور، ر  طبق قوانين .  است ١٣٥١

المللي پول بوده و ارتباط دولت با صندوق ازطريق بانک مرکزي ايران خواهد  صندوق بين
 .بود

ها و مشارکت، ايران از بدو عضويتش در صندوق تـاکنون            از منظر ميزان همکاري   
دوره بعد از جنگ جهـاني      يعني  (در مرحله اول    .  چهار مرحله را پشت سر گذاشته است      
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 افـت درآمـد نفـت و مـشکالت ناشـي از جنـگ                کاهش جريـان تجـارت خـارجي،      ) دوم
الملل، کمبود مواد غذايي و باالرفتن هزينه زندگي، دولت ايران را حائز شـرايط اخـذ                  بين

 ١٩٥١اولين برداشت ايـران از منـابع عـادي صـندوق در نـوامبر               . کمک از صندوق نمود   
از صـندوق وام دريافـت       SDR ميليـون    ٢/١٨٤ ايران مبلغ    ١٩٧١ال  تا س . صورت گرفت 

 .  بازپرداخت شد١٩٧٣کرد که کليه وجوه مذکورتا سال 
 يعنـي پـس از افـزايش شـديد         ١٩٧٤مرحله دوم روابط ايران با صندوق از سـال          

 يهـا  خـت بهاي نفت در بازارهاي جهاني و ايجاد مازاد قابل مالحظه در حساب تـراز پردا            
صندوق به منظور کمک و تعديل کسري شديد تراز . صادرکننده نفت آغاز شد   کشورهاي  

.  برخي از کشورها،  اقدام به افتتاح خط اعتباري به نام تسهيالت نفتي نمود              يها  ختپردا
و ) از جملـه ايـران    (منابع مالي اين اعتبار به طور کلي توسط کشورهاي صادرکننده نفت          

 طي ١٩٧٥ و ١٩٧٤ي ها سال، دولت ايران در ربدين منظو . کشورهاي صنعتي تامين شد   
 ميليـون   ٤١٠ و   ٥٨٠ جداگانه به ترتيـب مبـالغ        به طور يک قرارداد و يک اعالم موافقت       

SDR     بـه مـصرف رسـيد و      کـالً ١٩٧٦اعتبار مذکور تا پايان سـال    .   به صندوق وام داد 
 تـسهيالت   SDR ميليـون    ٩٩٠از مجمـوع    .  کشور از وام ايران استفاده کردند      ١٩جمعاً  

 درصد مورد ٣٣ درصد مورد استفاده کشورهاي پيشرفته صنعتي و ٦٧نفتي ايران، حدود  
 . استفاده کشورهاي در حال توسعه قرارگرفت

مرحله سوم، دوره پيروزي انقالب اسالمي و به حداقل رسـيدن ارتبـاط ايـران بـا                 
ن دوره روابط ايـران بـا   در اي. المللي پول بود    جمله صندوق بين  از  المللي       بين يها  مانساز

 اقتصادي و احيانـاً معرفـي  برخـي از           هاي  گزارشصندوق منحصر به دريافت اطالعات و       
ها و انجام برخي امور      همايشهاي کارآموزي و يا       کارشناسان بانک جهت شرکت در دوره     

توان به اسـتفاده  ايـران از          از جمله رويدادهاي اين دوره مي     . جاري با صندوق بوده است    
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 ميليـون   ٨/٧٠تـرانش مزبـور بـه ميـزان         .  خود در صندوق اشاره نمود     ١اي  انش ذخيره تر
SDR )  در ازاء واريز ريال به حساب صـندوق         ١٩٨٨ ژوئن   ٩در  )   ميليون دالر  ٩٦حدود 

 .استفاده شد
 اولين گروه از کارشناسان اقتصادي صندوق جهت        عزامنقطه آغاز مرحله چهارم، ا    

پـس از آن ايـران      .  اسـت  ١٩٩٠ه سال به ايران  در فوريه        مشاوره اقتصادي پس از دوازد    
هم اکنـون ايـران   . المللي داشته است همواره روابط مناسبي با اين نهاد موثر و معتبر بين    

  . نزد صندوق برخوردار استSDR ميليون ٢/١٤٩٧اي معادل  از سهميه
 بندي مباحث جمع -٧

المللـي و تـالش در       نبا عنايت به نقش صندوق در حفظ سالمت نظام مـالي  بـي             
تعديل و بهبود اين نظام، ايران همواره سعي نموده ضمن رعايت مصالح و اصول داخلـي                

هاي آماري را منطبق بر استانداردهاي طراحی شده توسـط ايـن           خود، فرآيند توليد داده   
للي الم   درصد  سهام صندوق بين     ٦٠ قريب به    آن که با  . المللي پيش ببرد    نهاد معتبر بين  

در اختيار کشورهاي صنعتي است، ليکن اين اعتقاد وجود ) و به تبع آن اکثريت آرا(پول 
دارد که عضويت فعال و سازنده کشورهاي در حـال توسـعه در ايـن سـازمان اقتـصادی                   

تواند تا حد زيادي بر تصميمات و رفتارهاي اقتـصاد جهـاني تـاثير                بسيار مهم جهان مي   
سازنده در اين سازمان، کشورهاي در حال توسعه نه گذارد و از طريق مشارکت فعاالنه و 

هاي مهم پـولي و مـالي جهـان     گيري تنها در معرض آخرين اطالعات اقتصادي و تصميم     
 خود تصميمات را يگيرند، بلکه با هماهنگ کردن مواضع و استفاده از قدرت آرا  قرار مي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
المللی پول   بخشی از ذخاير خارجی اعضای صندوق بین Reserve Tranche Positionاي   ترانش ذخيره- ١

قابـل برداشـت   ) هـا  مثالً در مواقع بروز بحـران ترازپرداخـت  (شود و در صورت نياز  است که نزد اين نهاد سپرده می    
 .نش ذخيره هر کشور معادل تفاضل سهميه کشور نزد صندوق و ميزان پول ملی نگهداری شده آن استترا. است
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١٦١

گرچـه برخـي از   ا. دهنـد   تامين نيازهـا و منـافع خـود سـوق مـي          جهتالمقدور در     حتي
کشورهاي در حال توسعه  متقاضي اصلي اخذ وام و استفاده از امکانات مـالي  صـندوق                  

 آن کـه  باشـند؛ لـيکن پـيش از         صندوق نيز مي   هاي  تو لذا ملزم به رعايت سياس       هستند،
 اقتـصادي  هـاي  تصندوق يک سازمان وام دهنده باشد، کانون مهم تـصميمات و سياسـ      

عال در آن براي کشورهايي کـه بخواهنـد از تحـوالت مـالي              المللي است که حضور ف      بين
ها مشارکت سازنده داشـته باشـند،        گيري  اطالع نمانند و در جريان تصميم       المللي بي   بين

 .حياتي است
هاي  بسيار مهم کشورهاي در حـال توسـعه، در اختيـار داشـتن              از جمله خواسته  

هاي اصالحات اقتصادي     و برنامه  اقتصادي   يل بحث و تبادل نظر در مورد مسا       هاي  فرصت
ه تا حد زيادي هم به صندوق و هم به خود کشور            يلاين مس . با کارشناسان صندوق است   

دولـت جمهـوري    . نمايـد    مناسب و کم هزينه اقتصادي کمـک مـي         هاي  تدراتخاذ سياس 
المللـي نتيجـه      سات بـين  اسالمي ايران به خوبي آگاه است که برخورد انفعـالي بـا موسـ             

که فعال بودن در اين موسسات و پيروي از سياست برخورد            در حالي . واهد شد مثبتي نخ 
توانـد در ميـان مـدت         بـرداري مناسـب از آنهـا مـي          المللي و بهـره      بين يلآگاهانه با مسا  

بر همين اساس بانک مرکـزي   . هاي الزم براي توسعه اقتصادي را بهتر فراهم سازد          زمينه
حداقل (ترين کارشناسان صندوق بوده  از زبدههمه ساله پذيراي چندين هيئت تخصصي     

هـاي خـاص      بانک که در حوزه   کارکنان  و در مقابل، بخشي از      ) ١٩٩٩ هيات از سال     ٣٠
 .بينند المللي آموزش مي کنند، توسط اين نهاد بين فعاليت مي

 صـندوق کـه معمـوالً پـس از          هـاي   ت تهيه شده توسط هيا    هاي  گزارشنگاهي به   
يابد، همگي مويد آن است که        ر سايت رسمي اين نهاد انتشار مي      موافقت مقامات کشور د   

انـدرکاران ارشـد اقتـصاد        هاي سياستي کلي و عمومي را به دسـت          صندوق برخي توصيه  
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١٦٢ 

هاي مقامـات و کارشناسـان اقتـصادي قـرار      دانسته ش از آن جزو    کرده که پي   ارايهکشور  
تـوان در      اخيـر را مـي     يهـا   سـال مهمترين نکات مـورد توجـه صـندوق در          . داشته است 

ن  حفـظ کارکردهـای ايـ      ن مصاديق نقض نظام تک نرخي ارز به منظـور         ييص و تع  يتشخ
استراتژی، فشار تقاضاي کل باال بر نرخ تورم و لزوم کنترل آن باابزارهـاي مـوثر، شـکاف                  
بودجه و چگونگي تامين مالي آن، وابستگي اقتصاد ايران به نفت و به تبع آن حـساسيت                 

هـاي انـرژي، رونـد رو بـه         مده و پيشرو نسبت به تحوالت بازار جهاني حامل        متغيرهاي ع 
عـالوه بـرآن محـور      .  و مخـاطرات آن نـام بـرد        هـا   ختجاري تراز پردا   تنزل مازاد حساب  

 کارشناسان صندوق درباره تحوالت ميان مدت اقتصاد ايـران       هاي  مشترک تمامي گزارش  
ريـزي نظـام      هـا، پـي     ودن شيوه توزيع يارانه   هاي انرژي و هدفمند نم      را لزوم اصالح يارانه   

 شـغلي  هـاي  فرصـت ماليات بر ارزش افزوده، اصالح بازار کار به نحوي که ظرفيت ايجـاد     
هـاي   همانگونه که از سرفصل. دهد  ساختاري ديگر تشکيل مي   يلباالتري پديد آيد و مسا    

ان نـسبت بـه     نظران و کارشناسان مستقل اقتصاد اير      آيد، هيچيک از صاحب     مذکور برمي 
بنـابراين  نگرانـي محافـل       .  بـي اعتنـا نيـست      يلاولويت يا اهميت پرداختن به اين مـسا       

 کارشناسي  هاي  تسياسي و برخي مفسرين اقتصادي که گاه و بيگاه نسبت به حضور هيا            
شـود، تاحـدي      زه ابراز مـي   ييهاي بهاره و پا     صندوق و يا شرکت مقامات کشور در اجالس       

هـاي سياسـتي      گيـري   هـا بـر جهـت       ع روابـط و تـاثير مـشاوره       ناشي از عدم شناخت نـو     
هاي توسعه و اصالح ساختاري خود        ران اقتصاد کالن کشور برنامه    گذا  ستسيا. کشوراست

کنند و در اين زمينه، جـز         ها و خصوصيات بومي اقتصاد ايران تنظيم مي         را حسب ويژگي  
حـداقل تـا    . شاري نيستند هيچ ف دچار   بيروني و روند عمومي اقتصاد جهاني        هاي  يتواقع

هـاي صـندوق      کنندگان اعتبار نپيوندد، توصيه     زماني که ايران به دليلي به جرگه دريافت       
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١٦٣

در حد يک راهکار اختياري براي اقتصاد ايران باقي خواهد ماند و هيچگونه تحميلـي در                
 .ميان نخواهد بود
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١٦٤ 

 :ضميمه يک
 

 المللي پول   انواع تسهيالت مالي صندوق بين
 ها ختشورهاي دچار بحران ترازپردابراي ک

 
رساني مـالي بـه       المللي پول طيفي از ابزارها و راهبردها را براي کمک           صندوق بين 

اقتصادهاي دچار بحران طراحي کرده و در فواصل معين، کيفيت يا متناسب بـودن ابـزار        
 ، اين رهگذراز. مربوطه را با شرايط نوين اقتصاد جهاني مورد ارزيابي نقادانه قرار مي دهد 

تغييراتي در چارچوب مـذکور پديـد مـي آيـد تـا درجـه تاثيرگـذاري امکانـات و منـابع                   
 يهـا   چالش به   ييدر آخرين اقدام  و به منظور پاسخگو       . تخصيص يافته به حداکثر برسد    

  اقدام به بازنگري در برنامه تـسهيالت         ١٩٩٩ صندوق از اواخر سال      اجراييجديد، هيات   
چهـار نـوع از تـسهيالت منـسوخ را حـذف و تغييراتـي در شـرايط                   خود نمود و     يياعطا

 .  باقيمانده به عمل آوردهاي موا
اعطـاي تـسهيالت صـندوق را تـشکيل       هسته و کانون سياست    ١ترتيبات احتياطي 

بلژيـک بـا    .  طراحي شده است   ها  ختي کوتاه مدت تراز پردا    ها  بحراندهد و براي رفع       مي
 اولين استفاده کننـده از      ١٩٥٢ميم ذخاير خود در سال       ميليون دالر براي تر    ٥٠دريافت  

تحت اين فرمت، کشور متقاضي توان برداشت مبلغي معين     . اين نوع تسهيالت بوده است    
 .از حساب منابع عمومي صندوق را دارد)  ماه١٢-١٨معموالً (اي خاص  براي دوره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

١ - Stand - By Arrangement (SBA) 
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صـالح  هـاي ا   وجـوهي بـراي حمايـت از برنامـه       ١تسهيالت تحت ترتيبات گسترده   
 تـراز   ٢به کشورهاي درگير در مـشکالت سـاختاري       )  ساله ٣-٤نوعاً  (مدت اقتصادي     ميان
 هـاي   تسياسـ . مدت مالي پرداخـت مـي گـردد          ميان هاي  ت و نيازمند مساعد   ها  ختپردا

ساختاري قابل انجام همراه با تسهيالت تحت ترتيبات گسترده شـامل کليـه اصـالحاتي               
 نظير اصالح مالياتها و بخش مـالي،         يابد؛  اد بهبود مي  است که از طريق آنها عملکرد اقتص      

 ١٩٧٥کنيا در سال    . پذيري بازار کار     دولتي و افزايش انعطاف    هاي  تسازي شرک   خصوصي
 .اولين استفاده کننده از اين تسهيالت بود

ين بـراي   يهـاي بـسيار پـا        انحصاري بـا بهـره     هاي  م صندوق وا  ١٩٧٠از اواخر دهه    
ر نظر گرفته تا بـه ايـن کـشورها کمـک کنـد بـه رشـد پايـدار                    فقيرترين اعضاي خود د   

 استانداردهاي زندگي خـود      اقتصادي و شرايط قابل دوام بخش خارجي برسند و در کل،          
 از  شود،  ميارايه ٣ها که تحت عنوان تسهيالت رشد و کاهش فقر اين وام. را بهبود بخشند

بهـره ايـن    .  شـده اسـت    ٤تاريهاي ساخ    جايگزين تسهيالت افزايش تعديل    ١٩٩٩نوامبر  
هـاي قبـل و       التفاوت آن از محل فروش طالي صندوق در دوره          اي بوده و مابه     ها يارانه   وام

 .شود وامها و امتيارات بالعوض اعطاشده به صندوق توسط برخي اعضا تامين مي
 کـه بـه هـر    هايي صندوق تسهيالتي را براي کمک بـه کـشور  ١٩٩٠از اواخر دهه  

المللـي و داخلـي       گـذاران بـين      اعتماد به بازارهايـشان در ميـان سـرمايه         دليلي به يکباره  
هـا بـه      ايـن وام  . دار شده و دچار افت جريان سرمايه مـي شـوند، در نظـر گرفـت                 خدشه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

١ - Extended Fund Facility (EFF) 
 .طلبد هاي اقتصاد کالن زمان مي  مشخصاً مشکالتي که دوره اصالح آنها بيش از اصالح ديگر ضعف- ٢

٣ - Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) 
٤ - Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF) 
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١٦٦ 

 صـندوق،  هـاي  م موسوم بوده و عالوه بر بهـره معمـول ديگـر وا            ١تسهيالت تکميل ذخاير  
 .باشد  نيز ميهاي ممشمول بهره اضافي و جري

  را بـراي آن دسـته از         ٢ صندوق تـسهيالت تـامين مـالي جبرانـي         ١٩٦٣ال  در س 
 افـت يکبـاره قيمـت در بازارهـاي          به دليـل  صادرکنندگان مواد خام و کاالهاي اوليه که        

در تکميـل   . اند، طراحـي نمـود       خود دچار مشکل شده    يها  ختجهاني در تنظيم ترازپردا   
 جهـاني   هـاي   تفـزايش مـوقتي قيمـ      واردکنندگان غالت که از ا     ١٩٨١اين رويه از سال     

 .اند نيز مشمول اين دسته از تسهيالت گرديدند متضرر شده
 و هنگامي کـه بحـران انـرژي روي داد، صـندوق بـراي بـه                 ١٩٧٠در اواسط دهه    

گــردش درآوردن مــازاد درآمــد کــشورهاي صــادرکننده نفــت و تــامين مــالي افــزايش  
.  نمـود  ٣دام به اعطاي تسهيالت نفتـي     هاي مربوط به نفت کشورهاي واردکننده، اق        هزينه

 . بود١٩٧٤-٧٦ي ها سالدوره پرداخت اين اعتبارات تنها 
شود کـه   موکول و دفاعي اطالق مي     به اعتبارات مشروط،   ٤خطوط اعتباري مشروط  
ي فـوري   هـا   بحـران  قـوي اقتـصادي را در مقابـل          هاي  تکشورها را قادر مي سازد سياس     

 بتواننـد در کوتـاه مـدت از          ران از ديگـر کـشورها،     کارگيرند تا در صـورت سـرايت بحـ          به
 .اعتبارات صندوق استفاده نمايند

 کـه مبتالبـه باليـاي طبيعـي ناگهـاني و            هايي براي کمک به کشور    ١٩٦٢از سال   
 ١٩٩٥از سـال    .  طراحـي گرديـد    ٥شوند، تسهيالت کمکـي فـوري       بيني مي   غيرقابل پيش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

١ - Supplemental Reserve Facility (SRF) 
٢ - Compensatory Financing Facility (CFF) 
٣ - Oil Facilities (OF) 
٤ - Contingent Credit Lines (CCL) 
٥ - Emergency assistance  
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 هـاي   يـت ثـر جنـگ  تاسيـسات و ظرف         که در ا   هاييدامنه پوشش اين اعتبارات به کشور     
 .دهند، بسط يافت اداري و نهادي خود را از دست مي
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١٦٨ 

 :فهرست منابع مورد استفاده
 

المللـي، بانـک مرکـزي جمهـوري           و مطالعات بـين    ها  ماناداره ساز هاي    گزارش -١
 .ي مختلفها سال  اسالمي ايران،

اد ايـران،   المللـي پـول دربـاره اقتـص         هاي هيئت ماده چهار صندوق بين       گزارش -٢
 .ي مختلفها سال
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