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:پولالمللیبینصندوقوجودعدمتصور

.کنیمتصورراآنوجودعدمکهاستالزمپولالمللیبینصندوقاهمیتدرکبرای

لفمختکشورهایبینراالزمهماهنگیبتوانندکهاقتصادیهاینهادوجودعدمشدن،جهانیروندپیشرویبا
.شودمیجهاندرهاییتالطموهابحرانبروزموجبنمایندایجادالمللبیننظامدر

ایمجموعهگاننمایندازمتشکلکهپولالمللیبینصندوقمانندالمللیبینهاینهادتشکیلضرورتبنابراین،
.نمودپیداضرورتجهانیسازگارنظامایجادبرایهستندمشخصهایساختارواهدافباجهانهایکشوراز

نهاد بین 
المللی

کشورهای  
عضو

کشورهای  
عضو

کشورهای  
عضو

کشورهای  
عضو

کشورهای  
عضو

کشورهای  
عضو

کشورهای  
عضو
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(International Monetary Fund (IMF))تاریخچه صندوق بین المللی پول 

. بود( شمسی1324معادل 1945)مقدمات تشکیل این صندوق بعد از جنگ جهانی دوم •

...پول بیشتر کشور ها ارزش خود را بدلیل تورم عظیم از دست داد و در نتیجه ( 1918)بعد از جنگ جهانی اول •

...به دنبال آن . برای رفع این مشکل در مبادالت بین المللی نرخ برابری ثابتی با طال تعیین شد•

. سیستم پایه طال توسط اکثر کشورها پذیرفته شد1928در سال •

یعنی )ند بعد از مدتی کشورهایی که پول آنها در مبادالت خارجی رواج داشت مانند لیره انگلیس به تعهدات پایه پولی عمل نکرد•
.  نتیجه این وضوع هرج و مرج مالی جهانی شد(. پول بیشتری نسبت به پشتوانه طالی موجود منتشر کردند

نئولیبرالیسم و کینز : برای رفع این مشکل دو نظریه مقابل هم مطرح شد•

، کشور های جهان  1945با توجه به نیاز مبرم به ثبات در روابط پولی بین المللی، در نتیجه بعد از پایان جنگ دوم جهانی در سال •
رتون وودز را معرفی و در  از جمله فرانسه انگلیس و امریکا با تلفیق نظریه نئولیبرال امریکایی و کنیز انگلیسی سیستمی با عنوان ب

. تاسیس کردند1947قالب آن صندوق بین المللی پول را در سال 
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یل قابلیت تبد

ارزهای کشور 

ر ها با یکدیگ

ل دالر بعنوان ارز قاب

ه تبدیل و قابل ذخیر

نرخ ثابت ارز

ت کشورها نسب

به ارزش طال 
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همکاری های پولی بین المللی گسترش 1.

تسهیل موازنه تجارت بین الملل  2.

حفظ ثبات نرخ ارز و مقررات ارزی  3.

 Balance of)کمک مالی به کشورهایی که مشکل در تعادل تراز پرداخت ها 4.

Payment ) داشتند

اعطای تسهیالت ضروری برای رفع مشکل تراز پرداخت های کشورها  5.

کشور بود که به 44تعداد کشورهای عضو در ابتدا ( )ساالنه ماهانه)ارایه گزارش های ادواری 
( کشور رسید190
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(:  هیات رئیسه)حکام شورای . 1

.  استکشورهای عضو مانند رئیس بانک مرکزی کشورها و باالترین رکن صندوقنمایندگان 
.  تصمیمات با رای اکثریت الزم االجرا می شود

(:  هیات مدیره)مدیران اجرایی شورای . 2

(ژاپنعضو ثابت کشورهای آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، 5عضو که 24با 

:  عاملمدیر .3

ی تصمیمات با رای اکثریت الزم االجرا م. طرف مدیران اجرایی انتخاب می شودمدیر عامل از 
.  شود

9



:  ثبات نرخ ارزسیستم 

ریکا بود که  روش براساس سیستم برتن وودز و براساس ثبات پول کشورها نسبت به دالر اماین 
نظیم بعد از این تاریخ، امریکا این سیستم را لغو کرد و کشورها در ت. ادامه داشت1971تا سال 

.  نرخ ارز کشور خود آزاد بودند

:  یا طالی کاغذی( Special Drawing Right)ایجاد سیستم حق برداشت مخصوص 

ازاتی میداد، توجه به اینکه سیستم برتن وودز براساس دالر بعنوان ارز مسلط به امریکا امتیبا 
تند به با این حق کشور ها می توانس. این سیستم مورد اعتراض بسیاری کشور ها قرار گرفت

.  مقادیر معینی از پول های ملی یکدیگر استفاده کنند
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:مزایا

برداشتحقذخیره،هایتراشازاستفادهامکان
طالفروشازحاصلمنافعمخصوص،

ایدورههایگزارشوآمارازاعضااستفاده

صندوقهایآموزشدریافت

جهانیروندهایبراساسصندوقتصمیماتازآگاهی

جهانیمسایلخصصوصدرنظرتبادل

:معایب

بزرگهایقدرتتوسطهاسهمیهاختیاریغیرتغییر
امریکامانند

برخیضرربهاستممکنارزیهایسیاستاتخاذ
.دارندضعیفمدیرانکهباشدکشورها

برخیارزیعملکردباصندوقهایسیاستتفاوت
.دارندبیماراقتصادکهکشورها

طلبجنگکشورهایبرخیاقتصادیاستقاللکاهش

عضویتحقبراساسصندوقبودجهتامین

وتجاریهایمحدودیتعدمبراساسگذاریسیاست
آزادتجارت
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نظارت بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جهان برای 
جلوگیری از بحران های مالی 

به کشورهای متقاضی ( وام)کمک مالی 

کمک های علمی و فنی بصورت گزارش ها و مشاوره 
های دوره ای 
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کهشودمیانجاماقتصادیتعدیلهایسیاستبراساسصندوقواماعطای
.استدرآمدیوارزی،مالی،پولی،هایسیاستشامل

تورم،بامبارهبرایداخلیبهرهنرختنظیم)پولی،•

(مالیاتافزایشویارانهلغوقیمت،افزایشهزینه،کاهش)مالی،•

(یخارجسرمایهورودارزی،ذخایرتعیینملی،پولارزشتنظیم)ارزی،•

(دستمزدحداقلتثبیت)درآمدی•
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صندوقنزددیگرکشورهایکهذخایریازوامدریافت:ذخیرهترانش•
.کردندگذاریسپرده

.کنددریافتاعتبارخودسهمیهدوبرابرمیتواندعضوهر:اعتباریترانش•

140اتاستتربلندمدتکهتسهیالتاین:ساختاریتعدیلتسهیالت•
.استکشورهرسهمیهدرصد

برابر2.5تاوقبلیهایبروامعالوه:گستردهساختاریتعدیلتسهیالت•
.استسالهسهبازپرداختباکشورهرسهمیه

پرداختموازنهکسریصورتدرکشورهر:مخصوصبرداشتحقاعتبار•
.نمایدبرداشتراخودسپردهتماممیتواند
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:پولیوارزیهایسیاست

بربیشترظارتنبهمنجرکهکردایجادخوداساسنامهدرتعدیالتیصندوقطالپشتوانهسیستمشدنبرچیدهبا
دررهاکشوبرخیتواناییعدمبدلیل.دادافزایشدوکمیتهتشکیلباراخودجلساتتعداد.شدهاکشور

مککضعیفکشورهایاقتصادیرشدبهتاکرداصالحراهاوامپرداختهایسیاستخودهایوامبازپرداخت
.کند

:واماعطایهایسیاست

بعدکهکننداستفادهطوریراهاوامبایدگیرندهوامکشورهایکهاستجهتایندرواماعطایهایسیاست
.باشندداشتهراوامبازپرداختتواناییمالیمشکلرفعاز

براییالمللبینحسابرسیهایسیستمسازیاستانداردزمینهدرراهاییسختگیریجدیدهایسیاست
.کرداعمالکشورهاهایحسابارزیابی
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:ملیپولارزشکاهش

.شدمیاستفادهصادراتتشویقجهتارزیثابتسیستمدرهاپرداختترازکسریاصالحبرایروشاین

:آزادسازیوسازیخصوصیسیاست

بنگاهبقایبهنسبتنگرانیدولتاییارانههایحمایتازخاطراطمینانباکارکناندولتیهایبنگاهدراینکهبهتوجهبا
صوصیخبخشبهدولتیهایبنگاهواگذاریدرجهتصندوقسیاست.کنندنمیبازدهیبهبودبرایجدیتالشندارند،
.باشدداشتهنظراتینقشدولتودادافزایشراهابنگاهکاراییبتوانتااست

:خارجیگذاریسرمایهتسهیلسیاست

.استتوسعهوعمرانیاقداماتمنظوربهسومجهانهایکشورسرمایهتامینسیاستاینهدف

:آزادبازرگانیتسهیلسیاست

.استکشورهامامتنفعبهآزادبازرگانینظامکهکندمیبیانکهاستریکاردونسبیمزیتنظریهسیاستاینزیربنای

:دستمزدهانرخثبات

.استهاپرداختموازنهحفظوصادراتبهبودمنظوربهداخلیکاالیشدهتمامقیمتکاهشسیاستاینهدف
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.تنیسسازگارکشورهرشرایطباچونکردانتقادهاسیاستاینازبرخیبهتوانمی

عملیهایراهکارموارداینبرایکهاستاینصندوقهایسیاستضعفنقاطازیکی
میتفعالیمدتکوتاهمالیمشکالترفعجهتدرتنهاواستنگرفتهنظردربلندمدت

.کند
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ود با از انتقادات این است که چون تصمیمات صندوق با نفوذ دولت های امریکایی اعمال می شبرخی 
.  وجود بهبود وضع اقتصادی کشورها موجب بی ثباتی در آن کشورها می شود

ها دو مشکل یکی از انتقادات توسط استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد این است که در زمان بحران
.  وجود دارد

الت اول اینکه سیاست های صندوق برای زمان قبل از بحران بوده و کهنه شده و برای رفع مشک•
.  بحران عمل نمی کند

که دوم اینکه سیاست های صندوق استاندارد واحدی را برای تمام کشور ها اعمال میکند درحالی•
.  شرایط هر کشور متفاوت است و باید بومی سازی شود
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:کشورهاسهمیهاصالح

سایرودارندرایحقدرصد85کشورپنجتنهابزرگ،اقتصادهایتوسطصندوقهایهزینهتامینبدلیلچون
.دارداصالحاتبهنیازهاسهمیهتغییردارند،رایحقدرصد15تنهاکشور190

:مدیریتسطحارتقا

رعایتبهترراخودتعهداتکشورهاتاباشندتربلندپایهمقاماتووزیرانازکشورهانمایندگانکهاستنیاز
.کنند

:اجراییهیاتاصالح

.ستااعضاتعدادکردنکموتخصصیهایکمیتهکمکباگیریتصمیمهایسیستماصالحاینجملهاز

:گیریرایهاینصابحدتغییر

تصمیمواندتمیآناصالح.استبزرگاقتصادهاینفعبهعمالاستآرااکثریتبراساسکهفعلیگیریتصمیم
.باشدداشتهرایحقیککشورهریعنیباشدهاکشورتعدادبراساسگیری

:مدیریتدرتنوع

.دارداصالحبهنیازرویهاینکهاستشدهانتخاباروپاییکشوریکازهمیشهصندوقمدیرعاملمعموال

:وظایفحیطه

یابدگسترشهسرمایجریانوکالناقتصادقلمروبهپولالمللیبینصندوقوظایفحیطهکهاستشدهپیشنهاد
.باشدداشتهادامهنیزبحرانبعدو
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درپولالمللیبینصندوقتشکیلوتاسیسزماندرکهبودکشورهاییاولینجزوایران
حقمیلیوننیمویکمعادلاکنونصندوقدرایرانسهمیه.داشتحضور1944سال

75وشدهپرداختتبدیلقابلارزوطالدرصد25میزاناینازکهاستمخصوصبرداشت
.استریالیبستانکاربصورتدرصد

هارایصندوقبهرااقتصادیاطالعاتوپرداختیترازهایموازنهجداولایراندولتزمانآناز
.دهدمی

.استکردهاستقادهوامدریافتبرایصندوقمنابعازبار18ایراندولت1351سالتا

.ستاپولالمللیبینصندوقدرکشورنمایندهایراناسالمیجمهوریمرکزیبانکرئس

24



25

Email: support@foriamooz.ir Tel: +989108350107
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