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چکیده
صندوق بين المللي پول به عنوان يکي از شناخته شده ترين موسسات وابسته به سازمان ملل متحد ،مسئوليت
تنظيم نظام پولي و مالي جهاني را برعهده دارد  .اگرچه غالب اخبار انتشاريافته از فعاليت هاي اين موسسه ناظر
بر ارايه کمک هاي مالي به کشورهاي مواجه با بحران مشروط به انجام برنامه اصالحات اقتصادي است ،ليکن اين
موسسه مشاوره هاي فني و راهبردي نيز به اعضاي خود ارايه مي دهد که حداقل به لحاظ پوشش و گستردگي،
به مراتب مهم تر از ايفاي نقش تامين مالي کننده است  .در اين مقاله سعي شده پس از ارايه چارچوب وظايف و
ساختار مديريتي صندوق ،چگونگي روابط جمهوري اسالمي ايران با آن به طور اجمالي مورد اشاره قرار گيرد .
فرضيه اصلي آن است که حضور فعال و پويا در ساز مان هاي معتبر بين المللي پيش شرط تاثيرگذاري بر روند
شکل گيري روابط اقتصاد جهاني و تحوالت آتي آن است  .حال که اقتصاد ايران يک کرسي از  ٤٢کرسي هيات
اجرايي صندوق را در اختيار دارد ،بايد اين فرصت را ارج گذارد و در جهت تقويت نقش آفريني در تحوالت نظام
مالي بين المللي حرکت نمود .علي الخصوص آن که حداقل در سه دهه اخير ايران هيچگاه متقاضي استفاده از
تسهيالت مالي صندوق بين المللي پول نبوده و لذا هرگز در معرض شروط خاص يا رفتارهاي سياستي ديکته
شده قرار نگرفته است .توصيه هاي صندوق به ايران نيز ناظر بر برخي جهت گيري هاي اصالح ساختاري است
که نوعًا طالبي عام و مورد اجماع نسبي در داخل است .بنابراين مي توان همکاري ايران با صندوق بين المللي
پول را الگويي موفق از حضور موثر در عرصه موسسات بين المللي دانست.
واژگان کلیدی :جهاني شدن ،نظام پولي و مالي بين المللي ،صندوق بين المللي پول ،هيات اجرايي صندوق
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مقدمه
يکي از وظايف مهم مديران در سازمانها ،شناسايي استعدادهاي بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمينههاي رشد و شکوفايي
آنان است که زمينه ارتقاي بهرهوري را فراهم ميکند .امروزه نميتوان بدون توجه به ميزان بهرهوري در توليد و بدون آگاهي از
عوامل موثر بر افزايش آن ،به سوي توسعه پايدار گام برداشت .از آنجا که انسان در توسعه نقش کليدي دارد و تحقق توسعه به
دست انسان صورت ميپذيرد ،برطرف کردن نيازهاي روحي و رواني افراد از اهميت ويژهاي برخوردار است .بنابراين يکي از
وظايف مهم مدير ،انگيزش افراد است ،انسانهايي با نيازهاي متعدد براي نيل به هدفهاي سازماني .در يک طبقهبندي کلي
انگيزهها در سه گروه (فيزيکي ،اجتماعي و رواني) قرار ميگيرد .به بخشي از نيازهاي انسان در محيط کار مانند تسهيالت
رفاهي محيط کار (محل مناسب کار ،هوا ،نور و )...انگيزههاي فيزيکي اطالق ميشود .به دسته اي از نيازهاي افراد که به رفتار
ديگران به ويژه مديريت سازمان ارتباط پيدا ميکند و بيشتر نيازهاي اجتماعي را برطرف مي سازد ،انگيزه هاي اجتماعي مي
گويند و آن گروه ازنيازهايي که رضايت روحي افراد را در پي دارد ،جزء انگيزههاي رواني محسوب ميشود .انگيزش افراد
وابسته به شدت انگيزاننده است .انگيزاننده ها به عنوان نياز و خواستي در درون؛ تعريف شده اند که گرايش به هدف دارند و
ممکن است خودآگاه يا نا خودآگاه باشد .به عبارت ديگر انگيزاننده ها چرايي رفتار هستند و رفتارها نيز هدف گرا هستند.
براي درک رفتار سازماني بايد انگيزه هاي اساسي فرد در سازمان شناسايي و مطالعه شود زيرا اين ها به عنوان زمينه و اساس
گرايش انگيزش کاري مي باشند.از ديدگاه اجتماعي ،شخصيت محصول ترکيب انگيزه وانگيزش است .انگيزه شامل محرک هاي
ارگانيستي و کالبدي است که به شکل غريزي انسان را به سمت اطفاء خود هدايت مي نمايد .درمقابل انگيزش ،متضمن
ارزشها و هنجارها و معيارهاي حاکم بر تبلور بيروني اين رفتارها ست که مي کوشد انگيزه را در قالب معيارهاي فرهنگي جامعه
کاناليزه کند .از اين رو شخصيت متعادل ،آن شخصيتي است که توازني ظريف ميان انگيزه و انگيزش در وجود خويش برقرار
کند و بتواند با اين توازن به شکلي به تعادل جامعه نيز ياري رساند.باتوجه به ديدگاه اسالمى ،رفتار آدمى هر لحظه تحت تأثير
نيروهاى مثبت و منفى است و به هر ميزان که ارزش هاى انسانى در او تقويت شده باشد و ويژگى هاى انسانِ رشد يافته و
کامل اسالمى ،بر او حاکم باشد و در جهت قرب الهى گام بردارد ،به همان ميزان نيز انگيزه ها و جاذبه هاى معنوى در او
کارساز خواهد بود و به عکس؛ به هر ان دازه که نيروها و ارزش هاى منفى بر وجود او حاکم باشد ،رفتار او توسط انگيزه هاى
پست شکل مى گيرد .انسانها به صورت اجتماع زندگي مي کنند ،هر اجتماع يا گروه احتياج مبرم به يک رهبر يا مدير براي
هدايت و نظام مندي خود دارد .مديريت در جوامع بشري اجتناب ناپذير است جامعهي بشري براي رسيدن به هدف ،به
مديراني احتياج دارد که هم هدف را خوب بشناسند و هم ابزار رسيدن به هدف را .همانطور که استاد مطهري ميفرمايند:
«مديريت صحيح از ضعيفترين ملتهاي دنيا ،قويترين ملتهارا ميسازد ،مبناي مديريت و حکومت اسالمي حکومت براي رسيدن
به حق است.مديريت در جوامع بشري آنقدر مهم است که خداوند رسوالني را براي سرپرستي و هدايت بشر ميفرستد و هرگز
انسانها را بدون مدير و راهنما و رهبر نميگذارد .از اين رو پژوهش حاضر در صدد يافتن پاسخي براي تاثير مديريت اسالمي بر
انگيزش کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ايالم مي باشد.
ادبیات پژوهش
ضرورت حضور ایران در سازمان آنکتاد
مقوله هم پيوندي1با اقتصاد جهاني ٤و حضور موثر و فعال در ساز مان ها و موسسات بين المللي در شرايط کنوني نظام اقتصاد
بين الملل نه يک گزينه در ميان چندين بديل ،که به نوعي انتخاب گريز ناپذير و محتوم است .فارغ از ديدگاه هاي هنجاري، 3
آنچه که پيرامون اقتصاد ايران جريان دارد همگرايي سريع اقتصادهاي منطقه اي حول محور اقتصاد جهاني و ايجاد حلقه هاي
ارتباطي جديد و موثر به منظور بهره مندي از فرصت هاي نوين و نقش آفريني قوي در ميان تصميم سازان کليدي است
( .)Bordo,2000درحقيقت فعاليت درعرصه پر رقابت جهاني يکي از مهم ترين رخدادها و چالش هاي روز سياستمداران و
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سياست گذاران کشورها بوده و بستر شکل دهنده بسياري از تغيير و تحوالت تلقي مي شود .خارج از ديدگاه هاي افراطي
مثبت و منفي ،حضور در اقتصاد جهاني و در ميان تصميم سازان عمده و شکل دهندگان به تحوالت آتي جهان ،نيازي است
حقيقي ،غيرقابل انکار و غيرقابل گريز .الزام عقالني اين حضور ناشي از رخدادهاي جديد نيست؛ بلکه همان روند آشنا و معقول
بهينه سازي و تکامل گرايي سير پويش هاي جامعه بشري است که رشد مبادالت و تعامالت سياسي و اقتصادي فرم ظاهريش
را تغيير داده و سرعتش را دوچندان نموده است ( )Bordo,2012در حوزه اقتصاد کالن داخلي ،هم پيوندي مستلزم و مقارن
کاهش بسياري از کنترل هاي اداري ،مدير يت هاي استصوابي و تخصيص هاي غيربازاري است  .همگرايي تسهيالت توليدي و
فعا ليت هاي بخش واقعي اقتصاد جهت حفظ دامنه رقابت پذيري خارجي ،مبنا قراردادن استانداردها و معيارهاي پذيرفته شده
جهاني والبته تسهيل فعاليت بازارهاي کاال و مالي از ديگر دستاوردهاي اين فرآيند است ( ).Broome,2010رشد سريع
دانش فني ،فضاي جديدي براي گسترش فعاليت دست اندر کاران تجارت خارجي ،تشديد جريانات سرمايه و مالي بين مرزها،
مهاجرت نخبگان و جابجايي کارگران فکري٢و گسترش امکان تبادل اطالعات و مطرح شدن آن به عنوان يکي از مباني اصلي
اقتصاد ،صنعت و تجارت فراهم کرده است ( .)Broome,2010اينکه ايران از روند حاکم بر اقتصاد جهاني چگونه منتفع شود،
يا در مقابل منافع و فرصت هاي خود را از دست دهد ،تا حد زيادي به واقع بيني ،قدرت تجزيه و تحليل صحيح وقايع ،قابليت
تاثيرگذاري بر روند آتي رويدادها و متغيرها و باالخره اعمال مديريت صحيح بر شرايط بستگي دارد .جريان عمومي حاکم بر
جهان فرصت ها يا قابليت هاي خاص کسب انتفاع يا مزيت را مي آفريند و در مقابل برخي از شيوه ها يارويکردهاي مورد
استفاده را از حيز انتفاع و تاثيرگذاري خارج مي کند( .)Bordo,2012دورماندن از صحنه شطرنج اقتصاد جهاني مشکلي را
حل نمي کند؛ بايد در ميان بازيگران اصلي حضور داشت و در پي ريزي قواعد بازي نقش فعال ايفا نمود  .بيم زيان يا احساس
فقد آمادگي الزم براي مواجهه با اين واقعيت ،تنها زمان را از مسئولين کشور سلب مي کند .در حاليکه حضور مرحله اي و
تدريجي ،به شناخت قواعد بازي و کسب شايستگي هاي الزم طي زمان کمک بسيار مي کند .اگرچه در اين فرآيند بخشي از
قدرت انحصاري دستگاه هاي سياست گذار در تنظيم قواعد رفتاري بخش هاي اقتصادي به ساز مان هاي بين المللي متناظر
انتقال مي يابد ،ليکن نبايد فراموش نمود که در شرايط کنوني اين شيوه تنها شرط بقاست؛ تنها در اين صورت است که
تهديدها (اعم از داخلي يا خارجي ) به حداقل رسيده و فرصت هاي جذابي در دسترس قرار خواهدگرفت .تاخير در هم پيوندي
به معناي تداوم دورماندن از قطب هاي رشد صنعت و تکنولوژي و در مقابل ،پذيرش فقر نسبي و بيکاري باالتر از متوسط
جهاني است .در حقيقت اقتصاد ايران تنها در عرصه پولي و مالي جهان از يک سخنگوي مستقيم برخوردار است و بدين لحاظ
عقالني نيست که اين تنها کرسي تاثيرگذار نيز بنا بر برخي اظهارنظرهاي احساسي و استدالل هاي خارج از دايره تدبير و
مصلحت از دست برود .شايد اگر چارچوب کاري و نوع نقش آفريني اين نهادها براي آحاد جامعه به دقت تبيين شود و نگرشي
منطبق بر حقايق حاصل آيد ،بتوان به درجه قابليت هاي خاص کسب انتفاع يا مزيت را مي آفريند و در مقابل برخي از شيوه
ها يا بيشتري از اتفاق آرا دست يافت .بدين لحاظ بحث بر سر اين موضوع را با معرفي صندوق بين المللي پول و وجوه سه
گانه کارکردي آن آغاز کرده و سپس به شناسا يي ساختار مديريت عاليه آن مي پردازيم (.)Broome,2010
نمودار ساختاری صندوق بینالمللي پول
براي تشکيل اين صندوق ،کشورها متعهد به اعمال برخي سياستهاي پولي و ارزي شدند که اجراي اين سياستها نتايجي را به
همراه داشت .کشورهاي عضو صندوق بين المللي پول متعهد شدند که:
 -1نرخ برابري پول خود را در مقابل دالر (يا طال) تعيين کرده و ارزش پول خود را در محدوده نوسان يک درصد حفظ نمايند.
در نتيجه ،جهت ثبات نرخ ارز ،اجتناب از تغيير برابري پولها و ايجاد نظم در بازار ارز ،دامنه نوسانات نرخ مبادله محدود شد.

 ٢واژه کارگران فکري که در اين مقاله معادل knowl edge wor ker sبه کار گرفته شده ،داللت بر ويژگي خاص نسل جديد مهاجرت نيروي انساني دارد  .بر اساس مجموعه آمار و شواهد،
سهم عمده نيروي انساني جابجا شونده در دهه هاي اخير را نيروي کار تحصيل کرده و متخصص تشکيل مي دهد که در حرفه خود يک مغز متفکرو نوآفرين تلقي مي شوند.
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 -٤مبادالت طال توسط کشورها بايد در شرايط صندوق بين المللي پول صورت گيرد و اين مبادالت توسط يک ارز واسطهاي
(دالر بعنوان ارز شناخته شده معتبر) صورت بگيرد.
 -3بانکهاي مرکزي کشورهاي عضو صندوق بينالمللي پول به طور غيرمستقيم عهدهدار حفظ ارزش دالر گرديدند .زيرا
کشورهاي عضو د ر حفظ نرخ تبديل پولها به يکديگر متعهد شده بودند .از طرفي ،کشورها متعهد گرديدند که هر مقدار دالري
که به آنها عرضه مي شد ،خريداري کنند و در مقابل ،دولت آمريکا مي توانست کسري تراز پرداخت داشته باشد و به هر ميزان
که بخواهد ،دالر چاپ و منتشر کند.
نتيجه اين مواف قت نامه براي کشورهاي ديگر اين بود که با برقراري رابطه جديدي ميان پول خود و دالر ،ارزش برابري پول
خويش را تغيير دهند و به اين سان پايه ” سيستم نرخهاي ثابت تعديل پذير ”ريخته شد .از طرف ديگر ،آمريکا به علت
وابستگي ارزش دالر به طال ،قادر به تغيير ارزش برابري دالر نبود اما توانست با چاپ دالرهاي فراوان ،موسسات اقتصادي
بيشماري را در جهان خريداري کند و سلطه مالي و اقتصادي خود را بر بسياري از کشورهاي جهان تحميل نمايد
(.)Carvalho,2010
اهداف صندوق بینالمللي پول عبارست از:
 -1پيشبرد همکاريهاي بينالمللي از طريق يک نه اد دائم که موظف است براي مشاوره و تشريک مساعي در امور پولي
بينالمللي تشکيالت الزمي را تامين کند.
 -٤تسهيل ،توسعه و رشد متعادل تجارت جهاني و در نتيجه مشارکت در پيشبرد و به ثمررساندن افزايش اشتغال و درآمد
واقعي و نيز مشارکت در توسعه و پيشبرد منابع توليدي کليه کشورهاي عضو به منظور رسيدن به تعادل اقتصادي.
 -3بهبود ثبات تبادل ارزي به منظور ابقاي ترتيبات تبادل منظم ارز ميان اعضا و پيشگيري از کاهش ارزش پول ناشي از رقابت
بين کشورهاي عضو صندوق.
 -٢مشارکت در ايجاد يک سيستم چند جانبه پرداختها ،در رابطه با معامالت جاري ميان کشورهاي عضو و از ميان برداشتن
محدوديتهاي تبادل ارز خارجي که رشد تجارت آزاد جهاني را مختل مي کند.
 -5ايجاد اعتماد و اطمينان در ميان کشورهاي عضو از طريق در اختيار قراردادن منابع پولي عمومي به طور موقت و تحت
شرايط ضمانتي مناسب و در نتيجه ،ايجاد امکان براي کشورهاي عضو جهت اصالح و تصحيح تراز پرداختها بدون توسل به
اقداماتي که بعضاً موجب کندي تجارت جهاني ميشوند و براي پيشرفتهاي ملي و يا بين المللي مخرب هستند.
 -6همچنين صندوق وظيفه دارد که در موازنه پرداختهاي بينالمللي ،در کوتاهترين زمان ممکن ،تعادل بوجود آورد.
 -7صندوق مسئول نظارت بر اجراي موثر و کارايي سيستم پولي بينالمللي بوده و براي انجام اين مسئوليت  ،اجراي تعهدات
پذيرفته شده توسط کشورهاي عضو را در مورد همکاري با صندوق و با يکديگر جهت تضمين ترتيبات تبادل منظم ارزي و
پيشبرد يک سيستم باثبات نرخ مبادله ،تحت نظارت دارد .کشورهاي عضو مي توانند رژيمهاي نرخ مبادله مختلفي از قبيل
رژيم نرخ مبادله شناور و يا رژيم نرخ مبادله شناور اداره شده و يا ثابت شده را برگزينند ولي بايد صندوق را از ترتيبات اتخاذ
شده مطلع کنند (.)Chwieroth,2008
برنامههای سهگانه صندوق بین المللي پول
پس از جنگ دوم جهاني غالب کشورها به اجماع رسيدند که با بنيان نهادن نهادهايي ،روابط مالي ناشي از مبادالت تجاري و
جريانات سرمايه اي خود را در سطح جهان سامان بخشند و نظم نويني بر پايه هماهنگي روابط ،تعريف کنند .دو نهاد صندوق
بينالمللي پول و بانک جهاني و چند دهه بعد ،سازمان جهاني تجارت دستاورد همين تالشها براي حلوفصل اختالف در
روابط اقتصادي في مابين و رويکرد عمومي به حفظ تعادل اقتصاد جهاني از طريق مشارکت در قالب يک نهاد فراملي بود.
صندوق بينالمللي پول از سال  14٢5شروع به کار کرد و هماکنون  194عضو دارد .کارکرد عمومي صندوق بينالمللي پول را
بايد در «جلوگيري از وقوع بحران فراگير مالي» از طريق تشويق کشورها به استفاده از سياستهاي مناسب و در صورت لزوم،
تامين مالي موقت کشورهاي درگير در مسائل بخش خارجي خالصه کرد .الزامات قانوني اين نهاد شامل بسط متوازن تجارت
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جهاني ،ثبات نرخ هاي ارز در چارچوب مطلوب ،اجتناب کشورها از تنزل مصنوعي ارزش پول داخلي به منظور حفظ دامنه
رقابتپذيري اقتصاد ملي و باالخره ،اصالح و تنظيم تراز پرداختهاي خارجي است .به اين منظور صندوق ،سه برنامه تحقيق و
نظارت ،مساعدت مالي و مساعدت فني را به اجرا درآورد (.)IMF,2009
هدف اصلي از برنامه نظارت چندجانبه ،کمک به حفظ سالمت اقتصاد جهاني ،ارزيابي ثبات بازارهاي مالي بينالمللي و
فراهمسازي مقدمات تهيه دادههاي معتبر بين المللي است .اين مهم از طريق دنبال کردن آخرين تحوالت عملکرد اقتصادي و
مالي کشورها و تحليل نوع سياستها ،مقررات و فضاي نهادي با پشتوانه تجربه بيش از  55سال فعاليت نظارتي در سه سطح
کشوري ،منطقهاي و جهاني انجام مي شود .به اين منظور تمام اعضاي صندوق موظفند هر سال سطح مشخصي از دادههاي
عملکرد اقتصاد خود را با هيات مشاوره ماده  ٢اساسنامه مرور کنند .بر اساس دادههاي مذکور ،تحليل پايداري متغيرهاي عمده
اقتصاد کالن و پيشبيني افق ميانمدت و بلندمدت متغيرهاي کليدي قابل انجام است .مشاورههاي ماده  ٢اساسنامه در سه
اليه منظم و ادواري ،خاص و تکميلي ،بررسيهاي قاعدهمندي است که مقامات کشورهاي عضو و کارشناسان صندوق در
جنبههاي مهم سياستي و عملکردي يک اقتصاد انجام ميدهند و گزارش حاصله ،تحت عنوان گزارش کشوري در هيات اجرايي
ارائه ميشود .در دهههاي اخير نماينده ايران در صندوق يکي از  ٤٢کرسي کليدي هيات اجرايي را در اختيار داشته و با در
اختيار داشتن مسووليت هفت کشور ،حضور فعالي در فرآيندهاي شکلدهي به تحوالت نظام مالي بينالمللي ايفا کرده است.
مهمتر آنکه ايران توانسته جايگاه مذکور را به رغم تغيير نماينده خود حفظ کند .اين موفقيت ،مرهون شخصيت برتر نماينده
معرفيشده و نيز حفظ تعامالت مثبت دفتر ايران با ارکان صندوق است .اهميت اين نکته در آن است که به لحاظ ساختاري،
صندوق بينالمللي پول در حوزه نفوذ اروپا تلقي ميشود؛ برخالف بانک جهاني که بهصورت سنتي تاثيرپذيري بيشتري از
آمريکا دارد(.)Lastra,2011
تکامل نقش صندوق بین المللي پول در اقتصاد جهاني
ايران جزو مؤسسين صندوق بين المللي پول بوده و همواره سعي کرده نقشي فعال در اين نهاد پولي بين المللي داشته باشد؛
اما نهادي که هم اکنون با عنوان صندوق بين المللي پول شناخته مي شود ،هدفي غير از آنچه ابتدا برايش تعيين شده بود،
دنبال مي کند .در اين مقاله توضيح داده مي شود که به واسطه تغييرات در اقتصاد جهاني ،صندوق از يک نهاد پولي بين
المللي به يک نهاد مالي بين المللي تبديل شده است که حوزه فعاليت گسترده تري دارد( .)Sanjay,2002در ابتدا ،صندوق
تنها وظيفه تضمين ثبات در نظام نرخ ارز ثابت را بر عهده داشت؛ اما هم اکنون و با توجه به تجربه نيم قرن آن ،صندوق
وظايف ديگري از جمله تضمين ثبات در نظام بين المللي پرداخت ها و ثبات در بازارهاي مالي را نيز برعهده دارد .صندوق بين
المللي پول نهادي بين المللي است که با هدف ارائه مديريت و نظارت بر نظام مالي و پولي بين المللي در کنفرانس برتون وودز
( ،)14٢٢تأسيس شد .در ابتدا تنها  5٢کشور عضويت آن را پذيرفتند ،ولي هم اکنون  194کشور عضو اين نهاد هست بر
اساس نخستين اساسنامه صندوق ،که در سال  14٢٢تنظيم شد ،بهبود همکاري پولي بين المللي ،فراهم کردن امکان رشد
تجارت جهاني ،بهبود ثبات نرخ ارز و کمک به ايجاد نظام چندجانبه پرداخت ها از وظايف صندوق اعالم شد .انگيزه ايجاد
صندوق به مشکالتي باز مي گردد که در جريان رکود بزرگ دهه  1435به وجود آمد .رکود بزرگ به واسطه بي ثباتي در
جريان هاي سرمايه کوتاه مدت ايجاد و باعث فروپاشي بازارهاي سرمايه شد .در نتيجه کشورها از تأمين مالي کسري تراز
پرداخت هاي خود در زمان رکود عاجز شدند و به سياست هاي ديگري همچون کاهش ارزش پول ملي و حمايت از صنايع
خود روي آوردند .بنابراين  ،نظام پولي بين المللي پس از جنگ جهاني دوم که حول صندوق شکل گرفت ،نتيجه اين اعتقاد
عمومي بود که بايد از تکرارشدن ملي گرايي اقتصادي و سياسي  -مانند آنچه در سال هاي  1435اتفاق افتاد -جلوگيري شود.
پيش نويس اساسنامه صندوق که در برتون وودز )14٢٢(5ارائه شد ،ترکيبي از برنامه هاي اياالت متحده آمريکا و انگلستان بود.
اياالت متحده آمريکا به دنبال برپايي نظام پرداخت چندجانبه بود که بر اساس تبديل پذيري ارزها عمل کند و انگلستان به
دنبال رهايي از محدوديت هاي خارجي بود تا بتواند سياست اشتغال کامل را دنبال کند در پايان ،طرح اياالت متحده آمريکا
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غالب شد ،که در آن سيستم نرخ ارز ثابت (قابل تغيير) بر اساس لنگر اسمي طال با دالر اياالت متحده شکل گرفت .در اين
نظام جديد ،که به پايه طال  -ارز مشهور است ،کشورهاي جهان پول ملي شان را به دالر اياالت متحده قفل کردند و اياالت
متحده آمريکا نيز ارزش دالر را نسبت به قيمت طال ثابت نگه مي داشت .صندوق در دوره رژيم برتون وودز بيشتر در قالب
مجموعه اي از قواعد (اساسنامه صندوق) شکل گرفت .در اين نظام ،صندوق با اعطاي وام به اعضايي که با مشکل تراز پرداخت
ها مواجه مي شدند ،کمک مي کرد .هدف اوليه صندوق برخورد با رقابت در کاهش ارزش پول هاي ملي ،ارائه کمک هاي مالي
کوتاه مدت براي رفع عدم تعادل هاي موقت در تراز پرداخت ها و تشکيل نهاد اقتصادي بين المللي مانند سازمان ملل بود.
کارکرد صندوق در اين نظام ،مديريت نظام پرداخت ها ميان کشورها بود تا تضمين شود انباشت عدم تعادل در حساب جاري
يک کشور تهديدي براي نظام نرخ ارز ثابت ايجاد نکند .صندوق بين المللي پول در شرايط اقتصادي خاص پس از جنگ جهاني
دوم تأسيس شد ،ولي اين موضوع باعث نشد تا با تغيير اين شرايط کارکرد صندوق محدود شود .به عکس در هر دوره صندوق
فعاليت هاي خود را با محيط اقتصادي جهاني منطبق کرده و حوزه هاي جديد و گسترده تري را براي اثرگذاري باز کرده است.
البته فعاليت هاي صندوق فر از و فرودهاي بسياري داشته است .به گونه اي که در دوره هاي باثبات حتي موجوديت اين نهاد با
ترديد مواجه شده ،اما با بروز بحران در گوشه اي از جهان اين نهاد توانسته است موقعيت خود را قوي تر از گذشته احيا کند.
چالش هايي که نظام پولي بين المللي با آن مواجه شده ،بس يار متفاوت از چالش هايي است که صندوق به واسطه آن تشکيل
شد .نخستين چالشي که موجب تغيير ماهيت صندوق شد ،حرکت از نرخ هاي ارز ثابت به نرخ هاي ارز شناور بود .در نتيجه
اين تغييرات ،نقش نظارتي صندوق تقويت شد .با بروز بحران هاي مالي صندوق به عنوان يک نهاد پولي بين المللي که براي
ثبا ت نرخ ارز و تبديل پذيري آنها تأسيس شده بود ،جاي خود را به نهادي مالي بين المللي داد که مسئوليت هاي بيشتري
دارد و نه تنها مباحث پولي بلکه مباحث مالي – مانند مقررات گذاري و نظارت بر بازارهاي سرمايه و بانک ها و اصالحات مالي
را نيز پوشش مي دهد  .بحران مالي سالهاي  ٤557تا  ٤554ميالدي نياز به يک نهاد مالي جهاني را به روشني نشان مي دهد.
هم اکنون صندوق تنها يک نهاد پولي بين المللي نيست ،بلکه صندوق در مرکز نظام مالي جهاني قرار دارد .بدين صورت نقش
صندوق از درمان کننده بحران ها به نهادي براي پيش گيري از بروز بحران تغيير کرده است .افزايش نقش صندوق در بازارهاي
مالي ،اين الزام را براي بانک ها و مؤسسات ديگر مالي به وجود مي آورد تا به طور دقيق تر عملکرد اين نهاد را مطالعه کرده و
همکاري خود را با آن بهبود بخشند(.)Lazonick,2008
چارچوب مدیریتي صندوق بین المللي پول
در راس صندوق بين المللي پول هيات مديره آن مرکب از مدير عامل و تعدادي مدير  ٤٢نفر قرار دارند و عهده دار اصلي
اداره امور اين نهاد بين المللي هستند  .مدير عامل ،رياست هيات مديره را نيز به عهده دارد  .بر اساس اساسنامه ،پنج کشور
عضو داراي باالترين سهميه در صندوق ،پنج مدير و دو کشور نيز که در طول دو سال گذشته بزرگترين اعتبار دهنده به
صندوق بوده اند هرکدام مي توانند يک مدير منصوب نمايند  15.مدير نيز توسط ساير کشورها که در  15گروه مختلف تشکل
يافته اند ،انتخاب مي گردند .براي تشکيل گروهها ضابطه مدون و خاصي ذکرنگرديده ليکن 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 ،مسئله چگونگي تقسيم شغل ها ،وظايف و مسئوليتها بين گروههاست؛ زيرا پس از تشکل تعدادي از کشورها
در قالب يک گروه و تقسيم کار ،مسئوليت ها و سمت ها ،مناسبات بين اعضاء گروه در صندوق تنظيم شده و کمتر کشوري
تمايل به هم خوردن تعادلي که محصول تالش هاي پيگير سياسي و ديپلماتيک است ،از خود نشان مي دهد .به همين دليل و
به رغم وجود تضادهاي عميق سياسي و اقتصادي در مناسبات اعضا ،غالب گروه بندي ها در صندوق از ثبات و استحکام
بالنسبه طوالني برخوردار بوده است .در حال حاضر نماينده ايران درصندوق ،رياست گروه ايران ( متشکل از کشورهاي ايران،
پاکستان ،افغانستان ،الجزاير ،غنا ،مراکش و تونس ) را براي ساليان متمادي به عهده دارد؛ درحقيقت عنوان مديريت گروه از
سپتامبر  147٤تاکنون در اختيار ايران بوده است .اين گروه در سال  ٤553با در اختيار داشتن  53٤٢7حق راي (معادل
.)٤/٢5
 -1يکي از گروههاي فعال  51٢4 SDRميليون سهم  /درصد از کل آراي صندوق ) و  7صندوق بين المللي پول بوده است.

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 4بهار  ،7931ص 709-39
http://MaJournal.ir

 -٤مهمترين کميته ( )IMFCبه لحاظ دستاوردهاي فني ،کميته پولي و مالي صندوق بين المللي پول است  .اين کميته با
 ٤٢عضو ،از سال  1444جايگزين کميته موقت صندوق در حوزه نظام پولي بين المللي شده و مسئوليت گزارش دهي و بازوي
مشاوره اي هيئت نمايندگان را بر عهده دارد  .موضوعات مورد توجه اين کميته رازمينه هاي نظارت مديريتي و انطباق نظام
پولي و مالي بين المللي از طريق بررسي تحوالت نقدينگي جهاني و انتقال منابع به کشورهاي در حال توسعه ،بررسي و اصالح
مواد اساسنامه و پيشنهاد مکانيزم هاي پيش بيني و کنترل اختالالت عمده تهديدکننده سالمت نظام پولي بين المللي تشکيل
مي دهد .آقاي گوردون براون ر ئيس خزانه داري بريتانيا هم اکنون رياست اين کميته را برعهده دارد  .از ديگر کميته هاي
مشترک مي توان به گروه پنج ،گروه هفت ،گروه هشت ،گروه پانزده ،گروه بيست،گروه هفتاد و هفت و کلوپهاي پاريس و لندن
اشاره کرد (.)Lazonick,2008
 2-3وظایف ،کارکردها و چالش های پیش روی صندوق بین المللي
با عنايت به نقش صندوق در حفظ سالمت نظام مالي بين المللي و تالش در تعديل و بهبود اين نظام ،ايران همواره سعي
نموده ضمن رعايت مصالح و اصول داخلي خود ،فرآيند توليد داده هاي آماري را منطبق بر استانداردهاي طراحي شده توسط
اين نهاد معتبر بين المللي پيش ببرد  .با آن که قريب به  65درصد سهام صندوق بين المللي پول (و به تبع آن اکثريت آرا) در
اختيار کشورهاي صنعتي است ،ليکن اين اعتقاد وجود دارد که عضويت فعال و سازنده کشورهاي در حال توسعه در اين
سازمان اقتصادي بسيار مهم جهان مي تواند تا حد زيادي بر تصميمات و رفتارهاي اقتصاد جهاني تاثير گذارد و از طريق
مشارکت فعاالنه و سازنده در اين سازمان ،کشورهاي در حال توسعه نه تنها در معرض آخرين اطالعات اقتصادي و تصميم
گيري هاي مهم پولي و مالي جهان قرار مي گيرند ،بلکه با هماهنگ کردن مواضع و استفاده از قدرت آراي خود تصميمات را
حتي المقدور در جهت تامين نيازها و منافع خود سوق مي دهند .اگرچه برخي از کشورهاي در حال توسعه متقاضي اصلي
اخذ وام و استفاده از امکانات مالي صندوق هستند ،و لذا ملزم به رعايت سياست هاي صندوق نيز مي باشند؛ ليکن پيش از آن
که صندوق يک سازمان وام دهنده باشد ،کانون مهم تصميمات و سياست هاي اقتصادي بين المللي است که حضور فعال در
آن براي کشورهايي که بخواهند از تحوالت مالي بين المللي بي اطالع نمانند و در جريان تصميم گيري ها مشارکت سازنده
داشته باشند ،حياتي است .از جمله خواسته هاي بسيار مهم کشورهاي در حال توسعه ،در اختيار داشتن فرصت هاي بحث و
تبادل نظر در مورد مسائل اقتصادي و برنامه هاي اصالحات اقتصادي با کارشناسان صندوق است  .اين مسئله تا حد زيادي هم
به صندوق و هم به خود کشور دراتخاذ سياست هاي مناسب و کم هزينه اقتصادي کمک مي نمايد  .دولت جمهوري اسالمي
ايران به خوبي آگاه است که برخورد انفعالي با موسسات بين المللي نتيجه مثبتي نخواهد شد  .در حالي که فعال بودن در اين
موسسات و پيروي از سياست برخورد آگاهانه با مسائل بين المللي و بهره برداري مناسب از آنها مي تواند در ميان مدت زمينه
هاي الزم براي توسعه اقتصادي را بهتر فراهم سازد .بر همين اساس بانک مرکزي همه ساله پذيراي چندين هيئت تخصصي از
زبده ترين کارشناسان صندوق بوده (حداقل 35هيات از سال  )1444و در مقابل ،بخشي از کارکنان بانک که در حوزه هاي
خاص فعاليت مي کنند ،توسط اين نهاد بين المللي آموزش مي بينند .نگاهي به گزارش هاي تهيه شده توسط هيات هاي
صندوق که معموال پس از موافقت مقامات کشور در سايت رسمي اين نهاد انتشار مي يابد ،همگي مويد آن است که صندوق
برخي توصيه هاي سياستي کلي و عمومي را به دست اندرکاران ارشد اقتصاد کشور ارايه کرده که پيش از آن جزو دانسته هاي
مقامات و کارشناسان اقتصادي قرار داشته است  .مهمترين نکات مورد توجه صندوق در سال هاي اخير را مي توان در
تشخيص و تعيين مصاديق نقض نظام تک نرخي ارز به منظور حفظ کارکردهاي اين استراتژي ،فشار تقاضاي کل باال بر نرخ
تورم و لزوم کنترل آن با ابزارهاي موثر ،شکاف بودجه و چگونگي تامين مالي آن ،وابستگي اقتصاد ايران به نفت و به تبع آن
حساسيت متغيرهاي عمده و پيشرو نسبت به تحوالت بازار جهاني حامل هاي انرژي ،روند رو به تنزل مازاد حساب جاري تراز
پردا ختها و مخاطرات آن نام برد  .عالوه برآن محور مشترک تمامي گزارش هاي کارشناسان صندوق درباره تحوالت ميان
مدت اقتصاد ايران را لزوم اصالح يارانه هاي انرژي و هدفمند نمودن شيوه توزيع يارانه ها ،پي ريزي نظام ماليات بر ارزش
افزوده ،اصالح بازار کار به نحوي که ظرفيت ايجاد فرصت هاي شغلي باالتري پديد آيد و مسائل ساختاري ديگر تشکيل مي
دهد .سياست گذاران اقتصاد کالن کشور برنامه هاي توسعه و اصالح ساختاري خود را حسب ويژگي ها و خصوصيات بومي
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اقتصاد ايران تنظيم مي کنند و در اين زمينه ،جز واقعيت هاي بيروني و روند عمومي اقتصاد جهاني دچار هيچ فشاري
نيستند  .حداقل تا زماني که ايران به دليلي به جرگه دريافت کنندگان اعتبار نپيوندد ،توصيه هاي صندوق در حد يک راهکار
اختياري براي اقتصاد ايران باقي خواهد ماند و هيچگونه تحميلي در ميان نخواهد بود (.)Sanjay,2002
اعطای تسهیالت
بخش عمده مساعدت هاي مالي صندوق را برنامه هاي اعطاي وام به کشورهاي دچار عدم توازن تراز پردا خت ها تشکيل مي
دهد ( .)Chweiroth,2002البته کمک هاي صندوق محدود به تامين مالي موقت جهت خروج از بحران نمي شود ،بلکه
حمايت از سياست هاي تعديلي و اصالحي جهت مقابله با علت اصلي را نيز در بر مي گيرد .مثال در خالل بحران 1447-1449
جنوب شرق آسيا صندوق طي مدت کوتاهي حدود  ٤1ميليارد دالر به کره جنوبي پرداخت کرد تا ذخاير خود را تقويت نمايد،
بخش مالي و شرکت هاي خود را تجديد ساختار کرده و از رکود خارج شود  .طي چهار سال اقتصاد کره به ميزاني بهبود يافت
که عالوه بر تامين ذخاير مورد نياز ،شروع به بازپرداخت تعهدات خود نيز نمود .براي آن که يک کشور واجد دريافت وام از
صندوق باشد ،الزم است ارزيابي هاي صندوق نشان دهد کشور به لحاظ شرايط اقتصادي در وضعيت بحراني يا نزديک بحران
است؛ پول ملي در معرض حمالت سفته بازان بين المللي قرار دارد؛ ذخايرش تهي شده و اقتصاد در وضعيت رکودي يا سقوط
است  .برنامه بازگشت اين اقتصاد به شرايط عادي و رشد پايدار اقتصادي معموال ترکيبي از سياست هاي تعديلي و کمک هاي
مالي خصوصي دولتي است  .معموال صندوق و مقامات کشور دچار بحران  ،روي برنامه تعديالت اقتصادي مشتمل بر اهداف
کمي خاص براي بقاي بخش خارجي ،ثبات پولي و مالي و رشد پايدار اقتصادي به توافق مي رسند .عليرغم مشروط بودن
اعطاي کمک مالي به انجام اين برنامه  ،پرداخت هاي صندوق تا حدي انعطاف پذير است؛ به نحوي که چنانچه به هردليلي
شرايط کشور يا وضعيت اقتصاد جهاني تغيير کند کل برنامه قابل بازبيني و ارزيابي مجدد باشد .صندوق طيفي از وام ها يا
تسهيالت را براساس نياز عضو متقاضي ارايه مي کند ( .)4طول دوره ،شرايط بازپرداخت و شرايط وام دهي متغير بوده و حسب
عامل اصلي دخيل در بحران و شرايط ترازپرداخت هاي کشور مورد بررسي تعيين مي شود .هم اکنون تنها متقاضيان استفاده
از تسهيالت صندوق را کشورهاي درحال توسعه  ،اقتصادهاي نوظهور دچار بحران و يا اقتصادهاي درحال گذر تشکيل مي
دهند .غالب اين کشورها به دليل مشکالت داخلي خود دسترسي محدودي به بازارهاي بين المللي سرمايه و پول دارند و لذا
استفاده از منابع صندوق براي اين دسته از کشورها اولويت خاصي دارد .يکي از مهمترين نکات مورد چالش در خصوص
استفاده از وا م هاي صندوق ،مشروط بودن آنهاست  ،کشور متقاضي بايد سياست هاي اقتصادي خود را به نحوي تعديل و
انطباق دهد که ساختار تراز پرد اخت هايش طي زمان اصالح شده و اين برنامه اصالحي بايد مورد توافق صندوق نيز باشد .
مشروط بودن اعطاي وام در جهت اخذ تضمين از کشور بدهکار مبني بر عدم تعويق انتخاب هاي سياستي دشوار يا تجميع
بدهي هاي خارجي است ( .)IMF,2009در مقابل تسهيالت مذکور ،کشور مورد نظر مي بايد با تعميق اصالحات اقتصادي و
بهبود عملکرد ،قدرت بازپرداخت تعهدات خود را باز يابد  .به هرحال پيش از هر نوع پرداختي مقامات کشور متقاضي و
صندوق مي بايد بر اقدامات سياستي مورد نظر به توافق برسند  .پس از آن ،پرداخت وجوه در چند مرحله و متناسب با زمان
بندي تعهدات سياستي پذيرفته شده صورت مي گيرد .در جهت اين انتقاد ،صندوق در سال هاي  ٤555-1با هدف ساده و
موثر سازي شرايط ،اقدام به بازنگري در فرآيند اعطاي تسهيالت خود نمود .هم اکنون شروط مطرح شده تمرکز بيشتري بر
سياست هاي اقتصاد کالن و بخش مالي دارد ،ميان انتخابهاي سياستي پيش روي کشور کمتر اجبار به گزينه خاصي مطرح
مي شود ،حق حاکميت کشور بر برنامه هاي سياستي خود بيشتر رعايت شده و لذا مجموعه برنامه اصالحات و منابع تخصيص
داده شده در کل موثرتر است .مشخصه ديگر تسهيالت اعطايي صندوق ،موقت بودن آنهاست .بنا به ماهيت وام ،پرداخت آن
بين 6ماه تا ٢سال به طول مي انجامد و دوره بازپرداخت نيز بين  ٤تا ٢سال براي تسهيالت کوتاه مدت ٢ ،تا  7سال براي نوع
ميان مدت و  15سال براي تسهيالت رشد و کاهش فقر است که البته بازپرداخت وام مذکور پس از يک دوره  5/5تنفس آغاز
مي شود .نرخ بهره وام ها براساس شرايط بازار تعيين شده و به منظور کنترل تقاضا يا براي متقاضيان تسهيالت تکميل ذخاير ،
ممکن است هزينه بهره اضافي نيز به دريافت کنندگان وام هاي سنگين يا خاص حسب مورد تحميل شود  .اما تسهيالت رشد
و کاهش فقر مشمول نرخ بهره ثابت 5/5درصد در سال هستند (.)Lastra,2011
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نحوَه رأی گیری صندوق برای اعطای تسهیالت
هرکشور عضو صندوق با عضويتش  ٤55راي ثابت دارد و به ازاي هريکصد هزارحق برداشت مخصوص سهميه يک راي به راي
هايش اضافه مي شود .بنابراين ميزان سهميه تعيين کننده ميزان آراء يک عضو درتصميم گيري ها مي باشد و آمريکا با
بيشترين سهميه بيشترين ميزان آراء را داراست .بيشترتصميم گيري ها با  ٪75آراء به تصويب مي رسد و درموارد ساختاري،
اين درصد به  ٪95افزايش مي يابد .جمهوري اسالمي ايران باتوجه به اينکه رياست گروه کشورهاي الجزاير ،افغانستان،
پاکستان ،مراکش ،تونس و غنا را ازسال  147٤به عهده دارد يک عضو هيئت مديره در صندوق دارد .راي گيري نه براساس
آراي برابر کشورهاي عضو ،بلکه براساس راي -سهم يعني آراي مبتني بر سرمايه گذاري هرکشور در صندوق انجام مي گيرد
که در حال حاضر  97/517/5اين آرا به اياالت متحده امريکا و  66/5٤٤/5آنها متعلق به حوزه يورو است .بنابراين هريک از اين
دو عمال حق وتو دارند .از اين گذشته بنابريک عرف رايج مدير عامل صندوق يک اروپايي و مديرعامل بانک جهاني يک
امريکايي است .در حال حاضر آقاي هوست کهلر در مقام نخست و جيمز ولفنسهون در مقام دوم قرار دارند(.)Sanjay,2002
عوامل تعیین کننده اقتصادی و سیاسي وام دهي صندوق بین المللي پول در ایران
رشد جهاني اقتصاد به صورت ميانه و با جنبه هاي نامساعد و نامساوي در مناطق و کشورهاي اصلي باقي مانده است .در
گزارش چشم انداز اقتصاد جهاني سال  ٤515صندوق بين المللي پول اين رشد  3.5درصد پيش بيني شده که به نسبت سال
گذشته چشم انداز کشورهاي پيشرفته بهبود داشته ،درحالي که رشد در بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي درحال توسعه کم تر
بوده که نشان دهنده چشم انداز ضعيف براي بازار هاي بزرگ نوظهور و صادرکنندگان نفت است .در اغلب کشورهاي توسعه
يافته موضوع کليدي ،تالش براي توسعه حد و مرزهاي سياست هاي تجاري جديد ،بازکردن بازارهاي خدماتي و ايجاد سيستم
هاي قانوني منسجم تر مي باشد به عنوان مثال هماهنگي بهتر در تنظيم مقررات داخلي از طريق گفتگو با قانون گذاران ،به
رسميت شناختن طرفين و در برخي موارد هماهنگ سازي .اين امر منافع بالقوه اي براي آنها به همراه دارد در صورتي که عدم
يکپارچگي و انسجام به حداقل کاهش يابد .تعداد زيادي از اقتصادهاي در حال ظهور ،به عنوان مثال در آسياي جنوبي و
امريکاي التين کماکان مي توانند از يکپارچگي از طريق آزادسازي سنتي ،استفاده از لنگراتصال به زنجيره ارزش جهاني ،حذف
سياست هاي جايگزيني واردات (سياست هاي جايگزيني واردات در گذشته با شکست مواجه شده است و اجتناب از اعمال
سياست هاي حمايتي و استفاده از محدوديت هاي غيرتعرفه اي ،منتفع شوند .آزادسازي تجاري منافع حاصل از اعمال
اصالحات ساختاري را تکميل و تقويت مي کند و از تقويت چارچوب هاي سياستي و نهادي حمايت مي
کند( .)Lazonick,2008کشورهاي کم درآمد به تجارت و يکپارچگي براي پيوستن به زنجيره ارزش جهاني به عنوان حلقه
مرکزي استراتژيرشد و توسعه شان نياز دارند .آنها مي توانند انواع روش هاي حمايتي را که مانع از ايجاد اشتغال و رشد
صادرات مي شود حذف کنند .براي اين کشورها پرداختن به موانع تجاري قديمي از قبيل ارتقاء زيرساخت هاي تجاري و بهبود
نهادهاي اقتصادي هنوز از اهميت بسزايي برخوردار است .اقتصادهاي مذکور ممکن است به همکاري فني نياز داشته باشند از
قبيل اين که چگونه با محيط کمتر حمايتي ،سازگار شوند )به عنوان مثال کارکردهاي مالي تعرفه هاي کمتر(؛ توالي ،سرعت و
هماهنگي اصالحات چگونه باشند؛ و در چه شرايطي ازبهبود دسترسي به بازارهاي اقتصادهاي پيشرفته ،بهره برداري
کنند .نقطه ضعف ديگر صندوق اين است که برنامههاي تثبيت و تعديل صندوق تنها جنبههاي اقتصادي ملموس را در نظر
ميگيرد در حالي که نگرش يک بعدي در مسايل انساني و اجتماعي پيامدهاي نامطلوبي دارد .هيچ پديده اجتماعي نيست که
يک بعدي باشد موضوعات اقتصادي نيز از اين قاعده مستثنا نيست بويژه آنکه آزمايشگاه موضوعات اقتصادي ،جامعه و انسان
است .در اين صورت چگونه ميتوان تنها به جنبههاي خشک اقتصادي استناد نموده و از جنبههاي اجتماعي و انساني و
اخالقي غافل ماند .بنابراين دستيابي به موازنه در پرداختهاي خارجي ،رشد اقتصادي و اشتغال کامل تنها در صورتي مطلوب
است که انسان و جامعه در زير چرخهاي تعديل يا تثبيت له نشود.از ديگر انتقادات وارده بر صندوق ،سوق دادن اقتصاد جهاني
بسوي اقتصاد آزاد سرمايه داري است .دهه  1495به دهه آزادسازي و خصوصي معروف شده است در همين دهه بود که اتحاد
جماهير شوروي از هم پاشيد و با روي آو ردن به اقتصاد آزاد ،موج تازه اي در جهان ايجاد کرد .مطالعه تاريخچه سازمانهاي
پولي و مالي نشان ميدهد که آمريکا و ساير ابرقدرتها با تشکيل اين سازمانها ،زمينههاي تحقق نظام اقتصاد آزاد را فراهم
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نموده به طوري که در طي اين مدت شاهد غلبه بينش آزادسازي اقتصادي در دهه  ،1495فروپاشي شوروي و خصوصي سازي
گسترده همراه با حرکت به سوي تجارت آزاد در جهان هستيم.از ديگر نقاط ضعف برنامههاي صندوق آن است که حتي در
موارد به ظاهر موفق براي اقتصاد کشورهاي اجرا کننده آن برنامهها معضالت جديدي مانند تورم ،بيکاري ،نوسانات شديد نرخ
ارز ،بي ثباتي ،کاهش پي در پي ارزش پول ملي ،گسترش فقر و بدتر شدن وضعيت توزيع درآمدها ،نابساماني وضعيت تجاري،
افزايش هزينه هاي دولتي پس از پايان تعديل اقتصادي بوجود آمده است .اين پديده حاکي از محدود بودن ديدگاه صندوق در
ارايه راهحلهاي خود بوده است.يکي از توصيههاي صندوق در زمينه تهديد اعتبارات داخلي ،مثبت نمودن نرخ واقعي بهره از
طريق افزايش نرخ بهره اسمي تا سطح باالتر از تورم است يکي از مشکالتي که اين توصيه صندوق به بار آورده ،آن است که با
افزايش نرخ بهره ،سرمايه گذاري کاهش يافته و به تبع آن رکود اقتصادي دامنگير جامعه ميشود در اين مورد نيز صندوق
سکوت اختيار کرده و راه حلي ارايه نميکند(.)Sanjay,2002
نتیجه گیری
هم اکنون اياالت متحده آمريکا و کشورهاي صنعتي اروپايي داراي بيشترين سهميه و در نتيجه بيشترين حق راي هستند و
بهراحتي ميتوانند تصميمي را وتو نمايند .با توجه به گذشت بيش از نيم قرن فعاليت صندوق بينالمللي پول در صحنه اقتصاد
جهاني ،اقتصاد جهان بر اساس اصول اين سازمان بسوي اقتصاد آزاد سوق يافته است .سياستهاي پيشنهادي صندوق از نوع
سياستهاي انقباضي پولي و مالي (نظير کاهش سقف اعتبارات ،کاهش مخارج دولت ،حذف يارانهها و  )...و يا در قالب رفع
موانع سرمايه گذاري خارجي و تجارت خارجي ،کنترل سطح دستمزدها و کاهش ارزش پول ملي است .اين سياستها سبب
کاهش تقاضا و نتيجتا کاهش اشتغال و کندي رشد اقتصادي ميشود که اين مغاير با اهداف صندوق ميباشد همچنين حذف
يارانه ها موجب افزايش قيمت مواد غذايي شده و يا تثبيت نرخ دستمزدها در شرايط تورميسبب کاهش درآمد واقعي
حقوقبگيران ميشود .بنابراين طبقات پائين و متوسط جامعه صدمه ديده و فقيرتر ميشوند.فقدان برنامه جامع حمايتي يکي از
نقاط ضعف مهم برنامههاي تثبيت و تعديل صندوق بوده و در نتيجه اين سياستها بجاي از بين بردن فقر ،فقرا را از بين برده
است .همچنين سياستهاي تثبيت و تعديل صندوق جنبههاي غير اقتصادي مشکالت کشورهاي در حال توسعه از قبيل
مشکالت اجتماعي و ابعاد انساني -اخالقي را ناديده ميگيرد.صندوق با آزادسازي اقتصاد جهان ،در واقع سد کشورهاي کوچک
را شکسته و راه را براي استثمار آنها به دست کشورهاي بزرگ باز ميکند.در هر صورت بايد قبول کنيم که در اقتصاد جهاني
شده ،سازمانهاي بينالمللي و همچنين شرکتهاي چندمليتي حاکميت دولتها را تهديد ميکند .بحران جنوبي شرقي آسيا
نشان داد که دولت ها قادر به حفظ ثبات و ارزش پول خود نيستند .توزيع حق برداشت بايستي بر اساس نياز واقعي کشورها
انجام گيرد نه براساس سهميه .همچنين توزيع  SDRبايد بر اساس نياز عمراني کشورها و نه قدرت و بنيه اقتصادي آنها
صورت گيرد تا کشورهاي نيازمند بتوانند احتياجات ارزي خود را که ناشي از برنامههاي توسعه و عمران آنها است پوشش
دهند .همين طور در خصوص ساير برنامهها و سياستهاي تعديل ،بايستي سياستها و طرحهايي که واقعا پاسخگوي نياز
کشورهاي فقير است ،جايگزين برنامههاي تعديل صندوق قرار گيرد.اعتقاد به معجزه سازمانهاي بينالمللي در اصالح و بهبود
اقتصاد کشورهاي در حال توسعه توهمي بيش نيست و کشورهاي در حال توسعه بايستي اول متکي به تواناييها و عزم اراده
خود باشند و با اجراي برنامه هاي مناسب اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و پايداري در اجراي آن و تحمل مشکالت ناشي از آن
اقتصاد خود را رو به راه نمايند .در اين ميان نقش سازمانهاي پولي و مالي بينالمللي ميتواند نقش فرعي در جهت کمک به
کوشش ملي اين کشورها باشد نه جايگزين شدن به جاي آن.
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