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 چكيده

امـا   ؛المللي داشـته باشـد   كرده نقشي فعال در اين نهاد پولي بين و همواره سعي بودهالمللي پول  صندوق بين سسينؤمايران جزو 
دنبـال   ،شود، هدفي غير از آنچه ابتدا برايش تعيـين شـده بـود    المللي پول شناخته مي اكنون با عنوان صندوق بين نهادي كه هم

المللي به يك نهاد  واسطه تغييرات در اقتصاد جهاني، صندوق از يك نهاد پولي بين شود كه به در اين مقاله توضيح داده مي. كند مي
در ابتدا، صندوق تنها وظيفه تضمين ثبات در نظام نـرخ ارز  . تري دارد فعاليت گسترده  المللي تبديل شده است كه حوزه مالي بين

آن، صندوق وظايف ديگـري از جملـه تضـمين ثبـات در نظـام      قرن   اكنون و با توجه به تجربه نيم اما هم ؛ثابت را بر عهده داشت
 .در بازارهاي مالي را نيز برعهده دارد ها و ثبات المللي پرداخت بين

 

 .المللي پول، اقتصاد جهاني، عملكرد صندوق بين :كليــديواژگان 
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 مقدمه .1

المللي است كه با هدف ارائه مديريت و نظارت بر نظام مالي و پـولي   المللي پول نهادي بين صندوق بين
كشـور عضـويت آن را    54در ابتـدا تنهـا   . شـد  تأسـيس ، )1944(وودز  المللي در كنفـرانس برتـون   بين

 . كشور عضو اين نهاد هستند 188اكنون  پذيرفتند، ولي هم
تنظيم شـد، بهبـود همكـاري پـولي      1944ين اساسنامه صندوق، كه در سال نخستبر اساس 

نبه كردن امكان رشد تجارت جهاني، بهبود ثبات نرخ ارز و كمك به ايجاد نظام چندجا المللي، فراهم بين
P0F1.ها از وظايف صندوق اعالم شد پرداخت

P هاي گذشته همگـام بـا    البته وظايف و كاركرد صندوق در دهه
 . تحوالت محيط اقتصادي جهاني، تغييراتي را تجربه كرده است و اين تغييرات همچنان نيز ادامه دارد

گرفتـه اسـت،   هاي صندوق بر كشورها مورد مطالعه قرار  كنون بيشتر اثر اقدامات و سياست تا
. المللي مطالعـه شـود   تغيير محيط اقتصاد جهاني بر اين نهاد بين تأثيراما در اين مقاله سعي شده است 

المللي بررسي شده و در پايان نيز شرايط  ترين تحوالت اين نهاد بين با نگاهي تاريخي مهم ،در اين مقاله
م اين اسـت كـه تغييـرات نهـادي در ايـن      هاي مه از پرسش. گيرد كنوني اين نهاد مورد بررسي قرار مي

ايـن  . هـاي سياسـتي آن داشـته اسـت     ي بر رويكردتأثيرها چه  المللي چگونه بوده و بحران سازمان بين
كند تا با درك جايگاه فعلي و آتي اين نهـاد، روابـط خـود را بـا آن بهتـر       اطالعات به كشورها كمك مي

المللي پول در شش دهه فعاليت خود، تغييـرات   وق بينگيرد كه صند اين مقاله نتيجه مي. تنظيم كنند
امـا همـواره    ؛ساختاري بسياري را تجربه كرده و اهميت اين نهاد فراز و فرودهاي زيادي را داشته است

به دست آورد و اهداف خود را با توجه  بار ديگرها اين نهاد توانسته است اهميت خود را  در زمان بحران
 .جهاني تعديل كند به شرايط متغير اقتصاد

شـرايط اقتصـاد جهـاني در زمـان      ،در قسمت دوم ؛اين مقاله در ده قسمت تنظيم شده است
قسمت سـوم و چهـارم بـه ترتيـب بـه فعاليـت       . شود صندوق و اهداف اوليه ايجاد آن مرور مي تأسيس

P1Fارز - صندوق در دوران پايه طال

2
P در قسمت پنجم به عملكـرد صـندوق   . پردازند و دوران پس از آن مي

______________________________________________________ 
   1. Bordo and James. (2012). 
   2. Gold Exchange Standard 

در ايـن  . شـود  شـناخته مـي   )Par Value System(ارز همچنين با عنوان سيستم برابـري ارزش اسـمي    - سيستم پايه طال
توانستند ارزهايي را كه قابليت تبديل به طال داشـتند نيـز بـه عنـوان پشـتوانه پـول ملـي         كشورها عالوه بر طال مي ،سيستم

 .ذخيره كنند
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هـاي فعلـي صـندوق و چگـونگي اداره صـندوق       فعاليـت . پردازد هاي نيمه دوم قرن بيستم مي در بحران
. شود عملكرد صندوق در بحران اروپا در قسمت هشتم ارائه مي. هاي ششم و هفتم است موضوع قسمت

 .گيري بيان شده است ندوق و نتيجهوردهاي صادر پايان نيز دست
 صندوق و اهداف اوليه آن تأسيس .2

ركود . به وجود آمد 1930گردد كه در جريان ركود بزرگ دهه  انگيزه ايجاد صندوق به مشكالتي باز مي

. دشـ مدت ايجاد و باعث فروپاشي بازارهاي سرمايه  هاي سرمايه كوتاه ثباتي در جريان واسطه بي هبزرگ ب

هـاي خـود در زمـان ركـود عـاجز شـدند و بـه         تـراز پرداخـت     مالي كسري تأمينه كشورها از در نتيج

P2F1.هاي ديگري همچون كاهش ارزش پول ملي و حمايت از صنايع خـود روي آوردنـد   سياست
P  بنـابراين، 

از جنگ جهاني دوم كه حول صندوق شكل گرفت، نتيجه اين اعتقاد عمومي  پسالمللي  نظام پولي بين

 -اتفـاق افتـاد   1930هاي  آنچه در سال مانند -سي گرايي اقتصادي و سيا بايد از تكرارشدن مليبود كه 

 .جلوگيري شود

P3Fنويس اساسنامه پيش

2
P هـاي   ارائه شـد، تركيبـي از برنامـه    )1944(وودز  صندوق كه در برتون

P4F3.و انگلستان بود آمريكا اياالت متحده
P به دنبال برپايي نظـام پرداخـت چندجانبـه     آمريكا اياالت متحده

 هاي خارجي بود محدوديتپذيري ارزها عمل كند و انگلستان به دنبال رهايي از  بود كه بر اساس تبديل

P5F4.تا بتواند سياست اشتغال كامل را دنبال كند
P غالب شد، كه در آن  آمريكا طرح اياالت متحده ،در پايان

در ايـن  . بر اساس لنگر اسمي طال با دالر اياالت متحده شكل گرفـت  )قابل تغيير(سيستم نرخ ارز ثابت 

شان را به دالر اياالت متحـده   ارز مشهور است، كشورهاي جهان پول ملي - نظام جديد، كه به پايه طال

 .داشت نيز ارزش دالر را نسبت به قيمت طال ثابت نگه مي آمريكا كردند و اياالت متحده قفل مي آمريكا

______________________________________________________ 
رقابتي ميـان كشـورها بـراي     بنابراين، .گرفتند  كاهش ارزش پول ملي را در پيش  در دوره ركود بزرگ كشورها سياست .1   

  ايـن سياسـت  . المللـي را بـه همـراه داشـت     ثباتي در بازارهـاي مـالي بـين    كاهش بيشتر ارزش پول ملي شكل گرفت كه بي
 .شود ناميده مي) Beggar Thy Neighbor( »بدبخت كردن همسايگان«اصطالح  به

   2. Articles of Agreement 
شـكل   آمريكاثير آراي جان مينارد كينز از انگلستان و هري دكستر وايت از اياالت متحده أوودز تحت ت كنفرانس برتون. 3   

 ).2002ردي، (دانستند  ارز مي - گرفت كه آنها راه حل مشكالت جهاني را ايجاد نظام پايه طال
   4. Bordo and James. (2000). 
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) اساسـنامه صـندوق  (اي از قواعـد   وودز بيشتر در قالب مجموعـه  دوره رژيم برتونصندوق در 

هـا مواجـه    در اين نظام، صندوق با اعطاي وام بـه اعضـايي كـه بـا مشـكل تـراز پرداخـت       . شكل گرفت

هـاي ملـي، ارائـه     هدف اوليه صندوق برخورد با رقابـت در كـاهش ارزش پـول   . كرد شدند، كمك مي مي

ها و تشكيل نهـاد اقتصـادي    پرداخت  هاي موقت در تراز  تعادل مدت براي رفع عدم اههاي مالي كوت كمك

ها ميان كشـورها   مديريت نظام پرداخت ،كاركرد صندوق در اين نظام. المللي مانند سازمان ملل بود بين

تعادل در حساب جاري يك كشور تهديدي بـراي نظـام نـرخ ارز ثابـت      بود تا تضمين شود انباشت عدم

 .جاد نكنداي

 وودز صندوق در نظام برتون .3

. ها ركـود جهـاني تجربـه نشـد     ، تجارت جهاني به شدت افزايش يافت و در اين سال1950هاي  در سال

واسطه ايجاد توافقات چندجانبه ميان كشورهاي عضـو در سـايه    هدر اين دوره نقش صندوق ب ،همچنين

اگـر چـه از جنبـه ثبـات     . در اين شرايط جايي براي فعاليت صندوق وجود نداشت ،بنابراين. قرار گرفت

آميـزي   ديگر صندوق عملكرد موفقيت يها هاي ارز صندوق عملكرد قابل قبولي داشت، اما در زمينه نرخ

يافته، فشار  اين مشكالت به كُندبودن روند اجراي آزادسازي حساب جاري در كشورهاي توسعه. نداشت

يافتـه از منـابع    كشـورهاي توسـعه   نكردن شان و استفاده راي افزايش يا كاهش ارزش پول مليكشورها ب

P6F1.صندوق مربوط بود
P  

P7F2»توافقات احتياطي«
P  بود كه در صندوق مورد استفاده قرار گرفـت و در   يين ابرازهاينخستاز

بلژيك كشور و  ين توافق احتياطي ميان صندوقنخست. ادامه به يك رويه معمول در صندوق تبديل شد

در اين نوع توافق يك خط اعتباري بـا سـقف و مـدت زمـان محـدود در      . صورت گرفت 1952در سال 

ايـن ابـزار حـوزه فعاليـت صـندوق را      . گيـرد  ها در اختيار كشور عضو قرار مي شرط برخي از پيش مقابل

را در مـورد مـديريت    ها دكترين خود شرط گسترش داد و به اين نهاد امكان داد تا از طريق اعمال پيش

______________________________________________________ 
   1. Bordo and James. (2000). 
   2. Stand-by Agreement 
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P8F1.اقتصاد براي دستيابي به ثبات اجـرا كنـد  
P      شناسـي   از جملـه ابزارهـاي صـندوق در ايـن زمينـه روش

P9F2»ريزي مالي برنامه«هاي وجوه است كه با عنوان  جريان
P  ريـزي مـالي شـامل     برنامـه . شـود  شناخته مـي

است كه الزامات دستيابي به معادالت رفتاري  -تعداد محدودي –اي از اتحادهاي حسابداري و  مجموعه

 .كند ها و تورم پايين را مشخص مي تعادل تراز پرداخت

هاي صندوق توسـعه يافـت و مشـخص شـد كـه منـابع        فعاليت 1950هاي آخر دهه  در سال

توافـق  «، صـندوق  1962در سـال   روي، بـدين . صندوق براي رويارويي با همه پيشـامدها كـافي نيسـت   

P10F3»عمومي استقراض
P كشور  11توانستند تا سقف مشخصي از  رد كه بر اساس آن كشورها ميرا تدوين ك

 P11F4.توسعه يافته استقراض كنند

ايـن   همچنـان تري يافته بـود، امـا    فعاليت، صندوق به تدريج نقش پررنگ نخستدر دو دهه 

در اين دوره كشورهايي ماننـد انگلسـتان   . وودز قرار داشت مشكالت اساسي نظام برتون تأثيرنهاد تحت 

هايي كـه در   توانستند نسبت به نرخ نمي ،ها و كمبود ذخاير ارزي مواجه بودند كه با كسري تراز پرداخت

آورنـد تـا بـا     آنها بر صـندوق فشـار مـي    روي، بدينپايبند باشند،  ،سيستم نرخ ارز ثابت تعيين شده بود

افـزايش ارزش پـول    كشورهايي مانند آلمان و ژاپن نيـز بـراي  . شان موافقت كند كاهش ارزش پول ملي

طور پيوسته با مشكل كسري تراز  هب آمريكا، اياالت متحده افزون بر اين. شان با مشكل مواجه شدند ملي

ها و كاهش ذخاير طال مواجه بود، زيرا رشد اقتصاد جهاني نيازمند افزايش عرضه دالر بود ولـي   پرداخت

 .الرهاي الزم را عرضه كندپشتوانه، د تأمينتوانست بدون  نمي آمريكا اياالت متحده

______________________________________________________ 
منتقـدان صـندوق بـه آن انتقادهـاي     زده از مواردي است كه  به كشورهاي بحران  شرط در ازاي پرداخت وام اعمال پيش . 1  

گرانـه و   هـاي مداخلـه   هـا صـندوق بـه ابـزاري بـراي اعمـال سياسـت        شرط آنها عقيده دارند كه با اعمال پيش. شديدي دارند
هـا كـامًال منطقـي اسـت؛ وقتـي       شـرط  موافقان صندوق معتقدند كه اعمال پيش ،ديگر سوياز . شود طلبانه تبديل مي سلطه

كند كه توانـايي الزم   مي گيرنده چنان عمل  دهد، بايد اطمينان حاصل كند كه كشور وام صندوق وجهي را به كشوري وام مي
گيرنـده در   وق و عضـو وام هـا ابـزاري هسـتند بـراي آن كـه صـند       شرط در حقيقت پيش. براي بازپرداخت وام را داشته باشد

 .موفقيت عضو نفع مشترك پيدا كنند
   2. Financial Programming 
   3. General Arrangements to Borrow 
   4. Reddy. (2002), Bordo and James. (2000). 
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P12F1»حق برداشـت مخصـوص  «شد،  تدريج به بحران تبديل مي براي رفع مشكلي كه به
P )آر دي اس (

  آر منبـع  دي اس. پديد آمـد  1969حل پيشنهاد شد كه در بازنگري اساسنامه صندوق در سال  به عنوان راه

و  –هاي ميان اعضـا   توانست براي پرداخت جديد نقدينگي بود كه مشكالت ساختاري دالر را نداشت و مي

آر به اعضـا   دي مقدار مشخصي اس در ابتدا به نسبت سهميه هر عضو. استفاده شود -نه معامالت خصوصي

آر  دي را تـأمين كنـد، زيـرا حجـم اس      آر در عمـل نتوانسـت اهـداف اوليـه     دي تخصيص داده شد؛ امـا اس 

 .تخصيص داده شده به اعضا نسبت به ذخاير آنها مقدار قابل توجهي نبود

  وودز در سال ونبا توقف برابري دالر با طال و ظهور سيستم نرخ ارز شناور، نظام برت ،در نهايت

P13F2.برچيده شد 1973
P يافته بيشـتر منـابع مـورد نيـاز      وودز كشورهاي توسعه از فروپاشي نظام برتون پس

كردند و نياز آنها به منـابع صـندوق بـه شـدت كـاهش       مي تأمينالمللي سرمايه  خود را از بازارهاي بين

 .رو ساخت يافت و صندوق را با چالش جديدي روبه

 وودز از نظام برتون پسصندوق  .4

داد؛ فروپاشي نظـام برابـري ارزش اسـمي،      المللي رخ تغييرات عميقي در نظام بين 1973هاي پس از  سال

در اين دوره، سيستم نرخ ارز . زدايي در بازارهاي مالي از جمله اين تغييرات بودند تحرك سرمايه و مقررات

راي اجراي قواعد نظام حذف شد و در عمل هدف اصـلي  ثابت و همراه با آن نقش صندوق به عنوان حكَم ب

طـور   توانسـتند بـه   در محيط جديد، كشورها مي. صندوق، كه حفظ سيستم نرخ ارز ثابت بود، برچيده شد

خود را انتخاب و در صـورت لـزوم از منـابع خصوصـي بـراي      ) نرخ ارز ثابت يا شناور(آزادانه ترتيبات ارزي 

بسياري از كشورها سيستم نرخ ارز شناور را برگزيدند كه در . تفاده كنندها اس پوشش كسري تراز پرداخت

 . داد المللي را كاهش مي كرد و نياز به ذخاير بين حوزه نظري استقالل سياستي را تأمين مي

______________________________________________________ 
   1. Special Drawing Rights (SDRs) 

ــون پــس .2    ــين  از نظــام برت ــولي ب ــه، نظــام پ ــون  وودز اولي ــد شــكل گرفــت كــه برخــي آن را برت وودز دوم  المللــي جدي
)BrettonWoods II (وودز دوم نتيجه اجماع رسمي كشورها نيسـت؛ بلكـه ايـن نظـام جديـد نتيجـه        البته برتون. اند ناميده

هاي در حال توسعه نرخ ارز خود را به دالر قفـل كردنـد   در اين نظام جديد بسياري از كشور. تصميمات انفرادي كشورها بود
از جنگ جهاني دوم شكل گرفـت، از پايـان    پسو كشورهاي صنعتي  آمريكا عمل همان روابطي كه ميان اياالت متحدهدر و 

 ،لـه در ايـن مقا . ايجـاد شـد  ) عمدتًا كشـورهاي آسـيايي  (و كشورهاي در حال توسعه  آمريكا قرن بيستم ميان اياالت متحده
 .اي است كه ميان كشورهاي صنعتي ايجاد شد وودز، نظام اوليه منظور از سيستم برتون
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  ، اعضاي صندوق اساسنامه جديد صندوق را كه به صورت كلي بـازنگري شـده  1973در سال 

اعضا سيستم نـرخ ارز شـناور را كـه در حـال اجـرا بـود، بـه رسـميت          بدين وسيله. تصويب كردند ،بود

المللي خاتمه دادند و حـق برداشـت مخصـوص را بـه عنـوان       شناختند، به نقش طال در نظام پولي بين

ين وظيفه نخست. براي صندوق دو وظيفه ديگر در نظر گرفته شد ،همچنين. دارايي ذخيره ايجاد كردند

دومين وظيفـه، نظـارت بـر كشـورهاي     . آن بود مؤثرالمللي و تضمين عملكرد  نظارت بر نظام پولي بين

عضو بود تا الزامات جديد مبني بر همكاري بـا صـندوق بـراي تضـمين ترتيبـات ارزي مفيـد و بهبـود        

المللي، كه تنها بر  بدين ترتيب صندوق از يك نهاد پولي بين. هاي ارز را رعايت كنند سيستم باثبات نرخ

تـري   المللي كـه وظـايف گسـترده    ي و ثبات ارزهاي خارجي تمركز داشت، به نهاد مالي بينپذير تبديل

 .داشت تبديل شد

افزايش يكپـارچگي اقتصـاد جهـاني بـود كـه       ،آنچه به پررنگ شدن نقش صندوق كمك كرد

بازشدن بازارهـاي سـرمايه   . هاي تجارت و حمل و نقل و يكپارچگي مالي رخ داد واسطه كاهش هزينه به

مـالي   تـأمين هـا بـراي    هاي خصوصي اين امكان را فراهم آورد تا اين سرمايه المللي به روي سرمايه ينب

وودز شكل  از فروپاشي نظام برتون پسدر محيط جديد كه . ها استفاده شود در تراز پرداخت  عدم تعادل

آور  سط صندوق الزامنوع جديدي از شكست بازار به وجود آمد كه ارائه نوعي كاالي عمومي را تو ،گرفت

P14F1.كرد مي
P  اثرات جانبي واسطه بهشكست بازاري جديدP15F

2
P  ـ   بود كه در بازارهاي مالي بـين وجـود   هالمللـي ب

توانست از طريـق بازارهـاي    كشور مي هرگرفت كه شرايط اقتصادي  ت ميأآمد؛ اثرات جانبي از آنجا نش

 .ديگر اثر بگذارد يالمللي بر وضعيت كشورها مالي بين

وابستگي متقابل كشورها كـه در نتيجـه ادغـام بازارهـاي سـرمايه ايجـاد شـده بـود،          افزايش

در حالي كه ادغام مالي باعث افزايش رفاه . هاي ارز را از بين برد آمده از آزادسازي نرخ دست بهاستقالل 

مثال، سرمايه خصوصـي تنهـا    طور به. شد، اما مشكالتي نيز به همراه داشت و بهبود تخصيص منابع مي

گيـرد و كشـورهاي    يافته و كشورهاي در حال توسعه با درآمد باال قـرار مـي   در اختيار كشورهاي توسعه

خصوصي ممكن بـود بـه سـرعت      هاي سرمايه همچنين، جهت جريان. فقير كمتر به آن دسترسي دارند
______________________________________________________ 

   1. Bordo and James. (2000, 2012). 
   2. Externality 
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تقارن اطالعات ميـان   تواند به واسطه عدم اين تغييرات مي. وجود آورد ههاي ارزي را ب تغيير كند و بحران

بـه عـالوه، تـرس از    . گـذاران پديـد آيـد    هاي سوداگرانه سـرمايه  طرفين فعال در بازار سرمايه يا ديدگاه

توانـد بـه    ها، مي گذاران در نقدكردن بدهي هايشان و عجله سرمايه توانايي كشورها در بازپرداخت بدهينا

زده بـه سـرمايه خصوصـي     حران، هزينه دستيابي كشـورهاي بحـران  در دوره ب. بحران بدهي منجر شود

 .يابد شدت افزايش مي به

، صـندوق  )ناشي از وجـود اثـرات جـانبي در بازارهـاي مـالي     (در مواجهه با اين شكست بازار 

در نظـام جديـد،   . حل جديدي را در قالب ارائه يـك كـاالي عمـومي جديـد فـراهم آورد      توانست راه مي

ثبـاتي،   در راستاي اجتنـاب از بـي  . ثباتي سيستم مالي را بر عهده گرفت وگيري از بيصندوق وظيفه جل

هـاي سياسـتي و تهيـه     هـا، توصـيه   صندوق برنامه نظارتي را ترتيب داد كه شـامل همـاهنگي سياسـت   

، صـندوق بـراي كـاهش    افزون بر اين. شد اطالعات درباره وضعيت اقتصادي جهان و هر يك از اعضا مي

 .هايي را در نظر گرفت ها وام تعادل ل عدمهزينه تعدي

تر شد؛ چـرا   رنگ يافته كم ، رابطه صندوق با كشورهاي توسعه1970دهه   هاي انتهايي در سال

دادنـد و نيـازي بـه     هاي كوچك بين خود انجام مي هاي ارزي خود را در گروه كه اين كشورها هماهنگي

نظـر سـاختاري در موقعيـت بهتـري قـرار گرفتنـد،       همچنين، آنها به مـرور زمـان از   . صندوق نداشتند

وودز  از فروپاشي نظام برتـون  پسيافته  طوري كه آخرين برنامه حمايتي صندوق در كشورهاي توسعه به

به تدريج رابطه صندوق بـا كشـورهاي در حـال     ،بنابراين. اجرا شد 1977در ايتاليا و انگلستان در سال 

صـندوق، بحـران در كشـورهاي در حـال توسـعه نـه بـه واسـطه          البتـه از ديـدگاه  . توسعه بهبود يافت

در . ها، بلكه به واسطه مشكالت ساختاري در اين كشورها بود مدت در تراز پرداخت هاي كوتاه تعادل عدم

هـاي   كرد، برنامـه  هايي كه كشورهاي در حال توسعه را تهديد مي نتيجه، صندوق براي مواجهه با ريسك

P16F1.هاي آنها بود شرط ها از جمله پيش يل ساختارجديدي معرفي كرد كه تعد
P  

______________________________________________________ 
   1. Carvalho. (2000). 
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، بنـابراين . تـر بـود   ، صندوق دكترين اقتصادي جديدي را معرفي كرد كه جامع1970در دهه 

P17F1»دار برنامه تسهيالت مدت«صندوق  1975در سال 
P در . تر معرفي كـرد  هاي طوالني را براي ارائه برنامه

توانسـت طـول بكشـد تـا عضـو مـورد نظـر بتوانـد          سـال مـي   11ها تـا   پرداخت وام اين برنامه، دوره باز

درك اين واقعيت بـود كـه ثبـات     واسطه بهاين نوآوري . ببرد  هاي تعديل تجاري و مالي را پيش سياست

 .پولي در گرو توجه به شرايط ساختاري است

 هاي اقتصادي  صندوق و بحران .5

هاي اقتصـادي فرصـتي را در اختيـار صـندوق      دهد كه بحران مي  هاي فعاليت صندوق نشان تجربه سال

هـا در   ترين بحـران  اصلي. ه اقتصاد جهاني حاضر شودتر از گذشته در عرص اين نهاد قوي اند كه قرار داده

بحـران بـدهي در آمريكـاي    : دو دهه آخر قرن بيستم كه صندوق در آنها نقش فعال داشت، عبارتنـد از 

در و بحـران پـولي   ) 1990در دهـه  (تصادهاي در حال گذار ؛ بحران اقتصادي در اق)1980دهه (التين 

 ).1990دهه در (جنوب شرق آسيا 

كـاهش قيمـت كاالهـاي اوليـه و افـزايش نـرخ بهـره در بازارهـاي          واسطه به، 1980در دهه 

افـزايش  . در كشورهاي در حال توسـعه شـدت گرفـت     ثباتي سطح باالي بدهي المللي، نگراني از بي بين

هـا توسـط كشـورهاي بزرگـي ماننـد برزيـل، مكزيـك و آرژانتـين باعـث نگرانـي            احتمال نكول بـدهي 

فعاليـت صـندوق در   . يافتـه شـد   بازارهاي مالي در كشـورهاي توسـعه  ثباتي در  دهندگان و امكان بي وام

جريان اين بحران باعث شد نقش صندوق در كشورهاي در حـال توسـعه بـه عنـوان منبـع اطالعـاتي،       

نگـرش  . تر شود هاي سياستي پررنگ دهنده مشاوره هاي خصوصي و عمومي و ارائه كننده بدهي هماهنگ

هـا در بلندمـدت، اسـتفاده از ابزارهـاي      ي به آزادسازي تراز پرداخـت صندوق براي ايجاد ثبات و دستياب

هـاي اصـالحي    و سياسـت ) هـاي پـولي و مـالي انقباضـي     كاهش ارزش پول ملي و سياست(مدت  كوتاه

 . بود) سازي زدايي و خصوصي باز شدن تجارت، مقررات(مدت  بازارگرا در بلند

يافته در صندوق، تقاضـا   ي تازه استقاللبا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و عضويت كشورها

هاي ارز شناور مديريت شده در اين كشـورها مشـكالتي    اجراي نرخ. براي خدمات صندوق افزايش يافت

______________________________________________________ 
   1. Extended Fund Facility 
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در برخي كشـورها فشـارهاي تـراز    . نبودند پيشينوجود آورد كه چندان متفاوت از مشكالت نظام  هرا ب

هـاي واقعـي    هـاي تعـديل در بخـش    هاي ارز هزينـه  نرخثباتي  شد و بي ها به آساني تعديل نمي پرداخت

گيري از منـابع آن را   هاي سياستي صندوق و بهره اين مشكالت، اجراي توصيه. داد اقتصاد را افزايش مي

 .ضروري ساخت

هايي را براي حمايـت از اصـالحات سـاختاري     ، صندوق برنامه1980هاي پاياني دهه  در سال

. گيـري آنهـا حركـت بـه سـمت اقتصـاد بـازارگرا بـود         گذاشت كه جهـت مدت و بلندمدت به اجرا  ميان

هـاي   ها در كشورهاي در حال توسعه و وابستگي اين كشـورها بـه برنامـه    هاي پايدار تراز پرداخت بحران

در دسـتيابي  بر اساس اين انتقادات، صندوق نه تنها . صندوق باعث شد انتقادات از صندوق افزايش يابد

هـاي سـنگين اجتمـاعي بـر      هـا هزينـه   اعمـال ايـن سياسـت    واسطه بهفق بود، بلكه به اهداف خود نامو

 .بودكشورهاي در حال توسعه تحميل كرده 

مـورد توجـه    ،كردنـد  هاي بااليي كه پرداخت مـي  نرخ بهره دليلكشورهاي جنوب شرق آسيا به 

 و سـنگاپور  انـدونزي،  مـالزي،  اين امر باعث شده بود تا كشورهاي تايلنـد، . گذاران بودند بسياري از سرمايه

با وجود اين، ورود چـين بـه عرصـه    . تجربه كنند 1990جنوبي بتوانند رشد اقتصادي بااليي را در دهه  كره

از آنجا كه چين داراي نيـروي كـار   . جذب سرمايه خارجي موجب شد تا بحران جنوب شرق آسيا رخ دهد

توانست به سرعت صادراتش را افزايش دهد و جاي كشـورهاي جنـوب شـرق آسـيا را      ،ارزان و فراواني بود

اين امر براي اقتصـادي  . اين كشورها براي رقابت با چين اقدام به كاهش ارزش پول ملي خود كردند. بگيرد

 تواند مخرب باشد، زيرا ريسك عدم پرداخت اقساط را به همراه داد و اين كه داراي ديون خارجي است مي

ها براي رشد خود وابسـتگي شـديدي بـه وام خـارجي      اين كشور. همان واقعيتي بود كه به بحران دامن زد

P18Fآن كشورهاي موسوم به آسـه . گيري داشت داشتند و در اين تحول، ورود سرمايه افت چشم

1
P  سـال  در كـه 

 را سـرمايه  خـروج  دالر ميليارد 12 ،1997 سال در داشتند سرمايه ورودي جريان دالر ميليارد 93 ،1996

اي نـادر در اقتصـاد جهـاني بـود و پـس از آن       اين تغيير روند در مدت يك سال، خود تجربه .كردند تجربه

 . هاي آسيايي به ميزان قابل توجهي افت كرد سهام شركت

______________________________________________________ 
   1. ASEAN 
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راحتـي از بازارهـاي    توانستند به  پيش از بحران، كشورهاي جنوب شرق آسيا مانند تايلند مي

بـا شـروع بحـران و كسـري تجـاري و      . دادنـد  هاي خود مي بگيرند و تعهد ارزي براي وامالمللي وام  بين

گذاران به دنبـال بازگشـت    ها موجب شد تا سرمايه كاهش ارزش پول ملي اين كشورها، بيم از نكول وام

هـاي داخلـي و    هاي خود باشند و اين امر به تعميق بحران كمك كرد و جريـان خـروج سـرمايه    سرمايه

از سوي ديگر، چرخه باطلي به وجود آمد كه به بـدتر شـدن وضـعيت    . از اين اقتصادها آغاز شد خارجي

در حالي كه كاهش ارزش پول ملي موجب شده بود تـا بـيم از عـدم بازگشـت سـرمايه،      . كرد كمك مي

دالر  هاي خود و تبديل آن به گذاران با فروش دارايي گذاران را به خروج تشويق كند، اين سرمايه سرمايه

 . شدند تا ارزش پول ملي بيش از پيش افت كند عمل موجب ميدر 

وام بـه ايـن كشـورها كـرد و در ازاي آن اجـراي       پرداختصندوق بنا بر وظيفه خود اقدام به 

اما بيشترين انتقادات از صندوق در ايـن بحـران صـورت گرفـت و      ؛هاي سياستي را خواستار شد توصيه

له بحرانـي در  أدر حالي كـه مسـ  . هاي صندوق انتقاد كردند حتي برخي از اقتصاددانان ليبرال به توصيه

هـاي سياسـتي    له كسري حساب سرمايه بـود، توصـيه  أاين زمان براي كشورهاي جنوب شرق آسيا مس

19Fانتقادات به عملكرد صندوق موجب شد تا دفتر ارزيابي مستقل. ي بودبيشتر ناظر به اصالحات ساختار

1 

المللي پول براي بررسي عملكرد صندوق تشكيل شود و اين دفتر دو انتقاد اصـلي را بـه    در صندوق بين

آن كه صندوق نظارت قـوي اقتصـادي    نخست. عملكرد صندوق در بحران جنوب شرق آسيا مطرح كرد

دهي  هاي وام جنوبي نداشته است و دوم آن كه برنامه بر دو اقتصاد اصلي اين بحران يعني اندونزي و كره

بنـدي حاصـل شـدكه     اين جمع ، بنابراين،هاي مالي كارايي الزم را نداشته صندوق براي پاسخ به بحران

اختاري نيست، نبايد از بحران به عنوان فرصـتي بـراي   ترين عامل اصلي يك بحران مسائل س وقتي مهم

 .مجبور ساختن طرف مقابل به اصالحات بلندمدت استفاده شود

______________________________________________________ 
   1. Independent Evaluation Office (IEO) 
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 هاي فعلي صندوق فعاليت .6

نظـارت بـر شـرايط اقتصـادي و پـولي در       .1: دارد اصـلي در حال حاضر صندوق سه كاركرد و فعاليـت  

ي كمك به كشورهاي عضوي كه با مشـكالت تـراز   حمايت مالي برا .2كشورهاي عضو و اقتصاد جهاني، 

 .اي به كشورهاي عضو كمك فني و خدمات مشاوره .3اند و  ها مواجه پرداخت

ايـن   20F1.كنـد  صندوق سهم قابل توجهي از منابع خود را صرف نظـارت بـر عملكـرد اعضـا مـي     

سياسـتي و   هـاي  نظارت شامل پايش تغييرات اقتصادي و مالي، دسترسـي بـه اطالعـات، ارائـه توصـيه     

در نتيجه براي آنكه صندوق بتواند در مواردي كه ثبات نظـام مـالي و پـولي    . هاست جلوگيري از بحران

داشته باشد، الزم است صندوق بيشتر با اعضا در تماس بـوده   درستيشود عملكرد  المللي تهديد مي بين

 .طور دائم شرايط اقتصادي آنها را رصد نمايد و به

تعـادل در تـراز    عـدم   تواند براي حمايت از كشورهايي كه دچار بحـران  صندوق مي ،همچنين

دهـي، كمـك بـه     از وام صـندوق هـدف  . اند، منابع الزم در اختيار اين كشورها قرار دهد ها شده پرداخت

هاي خود را اصالح و در پي آن باعث تقويت رشد اقتصادي  زده است تا بتوانند سياست كشورهاي بحران

. ها بسته به شرايط كشـورها متفـاوت اسـت    اين كمك. گذاري را افزايش دهند و اشتغال و سرمايه شوند

براي مثال كشوري كه با افت ناگهاني در قيمت كاالي كليـدي صـادراتي خـود مواجـه اسـت، نيازمنـد       

ت كمك مالي است تا زماني كه قيمت دوباره افزايش يابد تا بدين شكل مشكالت ناشـي از ايـن تغييـرا   

كشوري كه دچار خروج ناگهاني سرمايه است نيازمند آن اسـت كـه    ،از سوي ديگر. ناگهاني كاهش يابد

گذاران اطمينان خود را نسبت بـه آن از دسـت    مشخص شود مشكل آن در چه بخشي است كه سرمايه

ه و يـا آن كـه   رو بـود  هاي روب شايد نرخ بهره بسيار پايين است، يا كسري بودجه با رشد فزاينده. اند داده

 . مقررات سيستم بانكداري دچار مشكل است

خـط  «از جملـه   ،هايي نيز براي جلوگيري از وقوع بحران ايجاد كرده اسـت  برنامه صندوقاما 

براي كمك به نيازهاي فوري اعضا براي بازگرداندن . 22F3»خط نقدينگي و احتياطي«و  21F2»اعتباري منعطف

______________________________________________________ 
 .اساسنامه صندوق 4ماده  .1   

   2. Flexible Credit Line 
   3. Precautionary and Liquidity Line 
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تعريف شده و براي كشورهاي با درآمد پايين نيـز   23F1»مالي سريع مينتأابزار « مانندتعادل نيز ابزارهايي 

 . ايجاد شده است 24F2»تسهيالت اعتباري سريع«برنامه 

گذاري داخلي براي اعضـا   بر اين، صندوق در راستاي بهبود كيفيت و اثرگذاري سياست افزون

هـايي از قبيـل    ي، حـوزه هـاي فنـ   كمـك . اي به آنها ارائه كند هاي فني و خدمات مشاوره تواند كمك مي

گذاري در زمينه امور مالياتي، تهيه آمارهـا و مباحـث     هاي پولي و ارزي، سياست نظارت بانكي، سياست

 .شود حقوقي را شامل مي

المللـي را مـورد    البته برخي اثرگذاري نظارت صندوق براي شناسايي تهديدات نظام مالي بين

انتقادها در مورد ديدگاه صندوق درباره انباشت حجم زيـادي از ذخـاير    ،مثال طور به. اند ترديد قرار داده

صـندوق در ارائـه    ،همچنـين . تعادل در نظام جـاري اسـت   دهنده عدم هاي اخير است كه نشان در سال

تـر از   شايد مهم. هاي مربوط به آن دچار اشتباه شده است ها به كشورها درباره نرخ ارز و سياست توصيه

هـاي بازارهـاي مـالي     كيد بر اقتصاد كالن به پويـايي أخصوص تعديل آهسته صندوق از ت همه انتقاد در

 .است

 شود؟ صندوق چگونه اداره مي: حكمراني .7

بايـد از حمايـت    ،ي در نظام مالي و اقتصادي جهـاني داشـته باشـد   مؤثربراي آنكه صندوق بتواند نقش 

دهي آن عضو بسـتگي دارد كـه بـا     يأقدرت ر در صندوق نفوذ نظرات يك عضو به. اعضا برخوردار باشد

مثـال،   طـور  بـه اي بـر عهـده دارد؛    سهميه در صندوق وظايف چندگانـه . شود سهميه عضو سنجيده مي

به هر يـك  . كند ي و دسترسي عضو به منابع صندوق را مشخص ميأسهميه مشاركت مالي عضو، حق ر

بـار مـورد بـازنگري     عموماً هر پنج سال يك ها گيرد و اين سهميه اي تعلق مي از اعضاي صندوق سهميه

هر عضو بايد موقعيت   ها وجود داشته است كه سهميه از ابتدا اين عقيده در مورد سهميه. گيرند قرار مي

 .آن عضو را در اقتصاد جهاني منعكس كند

______________________________________________________ 
   1. Rapid Financing Instrument 
   2. Rapid Credit Facility 
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 مثال، در دهـه اخيـر   طور به. بوده است  البته اين نوع حكمراني در صندوق با انتقاداتي همراه

اقتصاد جهاني تغييرات شديدي را تجربه كرده كه تغيير در قدرت نسبي اعضاي صـندوق را بـه همـراه    

داشته است؛ به طوري كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه نقش بيشتري در اقتصاد جهـاني بـازي   

هاي در بـه ايـن دليـل كشـور    . كنند و اين روند به احتمال زياد در آينده نزديك ادامه خواهد داشت مي

المللي ماننـد صـندوق را    حال توسعه و بازارهاي نوظهور تالش براي افزايش سهم خود در نهادهاي بين

صندوق افزايش سهميه كشورها را تصويب كـرد   2010در سال  ،بر اين اساس. در دستور كار قرار دادند

يافته افزايش  توسعهكه در آن سهميه كشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور نسبت به كشورهاي 

شـود   هـا وجـود داشـته و تـالش مـي      ها درباره تغيير فرمول سهميه البته همچنان بحث. بيشتري يافت

اي تغيير يابـد كـه موقعيـت نسـبي كشـورها در اقتصـاد جهـاني را بهتـر          گونه هها ب فرمول فعلي سهميه

رسـد، ولـي در واقـع     ر مـي اي فني به نظ لهأرسيدن به اجماع در اين خصوص، اگرچه مس. منعكس كند

 .كند ي و قدرت اثرگذاري كشورها در صندوق را تعيين ميأاي سياسي است چون حق ر لهأمس

 و بحران بدهي اروپا صندوق .8

بـاره   يـك  آمريكـا از آنجا شروع شد كه حباب قيمت در بازار مسكن ايـاالت متحـده    2008بحران مالي 

هـا دريافـت    هايي را كه براي خريد مسكن از بانك وام پرداخت اقساط تخليه شد، و صاحبان مسكن عدم

هايي كه وام خريد مسكن در اختيـار شـهروندان قـرار داده     بانك ،بنابراين. در پيش گرفتند ،كرده بودند

اما به دليـل كـاهش ارزش مسـكن،     ؛مصادره كردند ،هايي را كه وثيقه بازپرداخت وام بودند بودند، خانه

ايـن زيـان بـه    . از مبلغ وامي بود كه بانك در اختيار خريداران قرار داده بودنـد ها كمتر  ارزش اين خانه

ات مـالي بـزرگ اثـر گذاشـت و ورشكسـتگي برخـي از آنهـا را در        مؤسسـ ها و  شدت بر سودآوري بانك

به زودي توليد كـاهش   ،بنابراين. دادن را در اختيار نداشتند ها ديگر منابع الزم براي وام  بانك. داشت پي

 30اقتصاد جهان با ركودي مواجه شد كه گستردگي آن بـا ركـود بـزرگ دهـه      2009فت و در سال يا

 25F1.شود ميالدي مقايسه مي

______________________________________________________ 
 .)1391( .يبوستان.  1  
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آشـفتگي در   .1اثرات عميقي بر بازارهـاي مـالي سراسـر جهـان داشـت؛       2008بحران مالي 

لـه ايـن اثـرات    ثباتي بازارهاي مالي و نظام بانكي از جم بي .2كسري بودجه و وضعيت بدهي كشورها و 

هـاي   تـر شـوند و نـرخ    ها حساس گذاران نسبت به وام ثباتي در بازارهاي مالي موجب شد سرمايه بي. بود

ايـن مـوارد باعـث شـد برخـي كشـورها نتواننـد         تمام. زده تقاضا كنند باالتري را براي كشورهاي بحران

ابتدا كشورهاي يونان، ايرلند و پرتغـال در بازپرداخـت   . هايي با بهره پايين دريافت كنند همانند قبل وام

ها در ايتاليـا و اسـپانيا    ها نسبت به وضعيت بدهي هايشان با مشكل مواجه شدند و در ادامه نگراني بدهي

 .شدت گرفت

طـور   توانسـت بـه   اي بود كه صـندوق نمـي   ي در كشورهاي اروپايي به اندازهبزرگي بحران بده

المللي پـول   اتحاديه اروپا و صندوق بين ،بنابراين. يكجانبه منابع الزم را در اختيار اين كشورها قرار دهد

زده  كردند كه در مواقع بحراني دسترسي آسان به منابع را براي كشـورهاي بحـران   تأسيسصندوقي را 

 .سازد پا فراهم ارو

زده در پـيش   هـاي متفـاوتي را در قبـال كشـورهاي بحـران      اتحاديه اروپا و صندوق سياسـت 

آنهـا   ،بر اين اساس. هاي ساختاري اين كشورها داشت ها ريشه در تفاوت اين تفاوت در سياست. گرفتند

و ) نـد و پرتغـال  يونـان، ايرل (كشـورهاي ورشكسـته   : زده را به دو دسته تقسيم كردند كشورهاي بحران

كشـورهايي كـه مشـكل نقـدينگي     ). ايتاليـا و اسـپانيا  (رو بودند  كشورهايي كه با مشكل نقدينگي رو به

امـا كشـورهاي    ؛مـدت بـر مشـكالت خـود غلبـه كننـد       توانستند با دريافت كمك در كوتـاه  داشتند مي

هـايي را در   پـا و صـندوق وام  اتحاديه ارو ،بنابراين. اي طوالني نيازمند بودند ورشكسته به كمك در دوره

 . هاي اصالحي به اين كشورها ارائه كردند قبال اجراي برخي برنامه

تغيير كرد، بلكه نـوع اهـداف ايـن     صندوقدر طول بحران نه تنها سطح دسترسي اعضا به منابع 

مكزيـك،  (، دوازده كشـور  2009تا پايان مـه سـال    2008 سال از نوامبر. نهاد نيز دچار تغيير و اصالح شد

) لهستان، روماني، اكراين، مجارستان، كلمبيا، پاكسـتان، صربسـتان، بـالروس، ليتـواني، ايسـلند و بوسـني      

تنها در طول هفت ماه ميزان وامي كـه  . اند آر از صندوق دريافت كرده دي هايي باالتر از يك ميليارد اس وام

) 2007تـا   2000(در هشـت سـال    صـندوق ده شده بيشتر از ميزان اعتبـاري بـود كـه    به اين كشورها دا
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از شرايط ركودي بود، اين  صندوقدهنده درك  فراتر از اين حجم باالي اعتباردهي كه نشان. اختصاص داد

در مـورد ايسـلند،    طور مثال، به. هاي خود انعطاف بيشتري نسبت به گذشته نشان داد صندوق در سياست

هاي پـولي و آغـاز فراينـد تجديـد      براي دادن وام به اين كشور خواستار انقباض شديد در سياست قصندو

درصد افـزايش يافـت و كميتـه     18به ميزان  2008هاي بهره از اكتبر  بدين منظور نرخ. ساختار بانكي شد

د، امـا  اين شـروط پـيش از پرداخـت وام عملـي شـ     . گذاري براي تجديد ساختار مالي تشكيل شد سياست

هاي مالي و پـولي ماننـد داشـتن حـدي از كسـري بودجـه و ذخـاير         شروط ديگر عبارت بود از محدوديت

هـاي تجـاري و بـدهي عمـومي      گذاردن سقف بر خطوط اعتباري بانك مركزي بـه بانـك   نيزالمللي و  بين

شد،  تحميل ميگيرنده  بر كشور وام صندوقاين شروط، پيش از اين هم در موارد ديگري از سوي . خارجي

درخواسـت ايسـلند بـراي    ) موقتي(پذيري بيشتر صندوق است، پذيرش  دهنده انعطاف  اي كه نشان اما نكته

 . جلوگيري از خروج سرمايه بود تا پول ملي اين كشور بيشتر آسيب نبيند

نيـز همچنـان ادامـه     2009فوريه سال  تااين حمايت از محدوديت موقت در تحرك سرمايه 

هـا در   رسد بازار پذيرفته اسـت كـه ايـن كنتـرل     به نظر مي«در گزارشي بيان كرد  صندوق يافت و خود

با وجودي كه پذيرش حركت آزادانه سرمايه از شروط ضروري عضو بودن  26F1.»شرايط فعلي ضروري است

دهد كه صندوق در زمان كنوني براي مـديريت بحـران تـا چـه      در صندوق است، اما اين مورد نشان مي

پـذيري وجـود    اين انعطاف) 1990دهه (در حالي كه در بحران مالي آسيا . تواند منعطف باشد اندازه مي

 27F2.دند كه حركت آزادانه سـرمايه موجـب ايجـاد مشـكالتي در ايـن كشـورها شـد       نداشت و برخي معتق

در بحران اخير با موارد مشابه گذشته مقايسه شود و ايـن نقـش    صندوقوقتي نقش مديريتي  ،بنابراين

و  نهـاد المللـي ايـن    هـاي بـين   كه مسـئوليت  آيد دست مي بهاين نتيجه  ،در تصوير تاريخي تحليل شود

 ولطـ در صندوق داراي هدف متحـرك بـوده و   . ه دهه گذشته دچار تغيير شده استمديريت آن در س

 28F3.هايش نيز دچار دگرگوني شده است زمان نه تنها هدفش كه استفاده از ابزارها و سياست

______________________________________________________ 
   1.IMF. (2009) 
   2. Chwieroth. (2008). 
   3. Broome. (2010). 
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مطالعـات نشـان   . داد  هاي نظارت صـندوق را نشـان   كاستي 2008ديگر، بحران مالي  سوياز 

كامـل   طـور  بـه شـود يـا    صندوق ناديده گرفته مـي  سويجهاني از  دهد گاهي برخي تغييرات ملي و مي

در ايـن رابطـه   . شود شود و اين باعث سرايت مشكالت ملي در سطح جهاني مي توسط عضو مطرح نمي

29Fهشدار اوليه اقدامهايي را براي بهبود نظارت برداشته است و صندوق  صندوق گام

30Fت ثبات ماليأو هي 1

2 

 .ها در مراحل اوليه معرفي كرده است را براي شناخت ريسك

سرريز شدن بحران به كشورهاي در حال توسعه، موقعيت جديدي را در اختيار صندوق قـرار  

اول مـديريت فـوري بحـران و دوم    : عـد تقويـت كنـد   المللـي از دو ب  داد تا نقش خود را در اقتصاد بـين 

 .يالملل اصالحات درازمدت نظام مالي بين

 وردهاي صندوق در اقتصاد جهانيادست .9

المللي پول اگر چه داراي اساسنامه مشخصي بوده كه بيش از همه بنا بر مقتضيات پـس از    صندوق بين

هاي مختلف و با تغيير محيط اقتصاد جهاني اهداف متفـاوتي   جنگ جهاني دوم تنظيم شده، اما در دوره

گوينـد،   فراتر از اين صندوق برخالف آن چه مخالفان آن مـي . تالمللي دنبال كرده اس را در اقتصاد بين

صندوق نشان داده است كه اگر چه در برخي موارد . داراي يك رويكرد خاص و بدون تعديل نبوده است

هاي بازار آزاد سـرمايه معتقـد    بسيار به حفظ چارچوب) 1990مانند بحران جنوب شرق آسيا در دهه (

آزمـون   معـرض هـايش را در   نشان داد كه ديدگاه) در اروپا ها مانند بحران بدهي(موارد ديگر بود، اما در 

كـارايي  ناهاي پيشنهادي خود را نيز با آشكار شـدن   حتي سياست. قرار داده و حاضر به تعديل آنهاست

______________________________________________________ 
   1. Early Warning Exercise 

 ه شـد المللـي پـول خواسـت    از بحران بازارهاي مالي در آمريكا و آغاز ركود اقتصادي در سراسـر جهـان، از صـندوق بـين     پس
پردازد كـه در   هنگام به ارزيابي خطراتي مي اقدامات هشدار زود. موضوع اقدامات هشدار زودهنگام را در دستور كار قرار دهد

هنگـام همچنـين    اقـدامات هشـدار زود  . ثـرات عميقـي بـر اقتصـاد جهـاني داشـته باشـند       توانند ا عين غيرمحتمل بودن مي
بينـي   هنگـام بـه دنبـال پـيش     اقـدامات هشـدار زود   .شود كند كه باعث كاهش اين خطرات مي هايي را پيشنهاد مي سياست

اقـدامات  . شـوند  تيك منجر هاي سيستما توانند به ريسك هاي سيستم است كه مي ها نيست، بلكه به دنبال نقطه ضعف بحران
هنگام بخشي از تـالش صـندوق    اقدامات هشدار زود. هايي است كه ريسك را كاهش دهد هشدار زودهنگام به دنبال سياست

هـا و كشـورهاي ديگـر     اي و سرريز آنها در بخـش  هاي اقتصادي، مالي و بودجه براي تقويت نظارت است كه به تحليل ريسك
 .پردازد مي

   2. Financial Stability Board 
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در حالي كه در ابتداي بحران اخير صندوق عمـق ركـود را   . آنها در طول بحران اخير تعديل كرده است

كـرد، امـا بـا مشـخص شـدن عمـق مشـكالت، صـندوق بـه تعـديل            بيني مـي  ز حد واقعي پيشكمتر ا

 .خود روي آورد پيشينهاي پيشنهادي  سياست

هنـوز هـم    ،انـد  كه از آن سـاخته  ذهنيت قبلي هر چند مخالفان صندوق بنا بر  ،ديگر بيانبه 

هـاي بـازار آزاد و    هايي روي آورند و مدعي باشند كه صندوق هنوز بـر پايـه سياسـت    توانند به مثال مي

هاست، اما اگر تصميمات صندوق در يـك چـارچوب    كردن اين سياست بدون هيچ انعطافي در پي عملي

هـاي   ا در طـول دهـه  هـا ر  گذاري توان به راحتي انعطاف در سياست تاريخي مورد تحليل قرار گيرد، مي

 . گذشته دريافت

هاي بازاري بـيش از آن كـه برآمـده از     رويكرد صندوق در حال حاضر به سياست ،در حقيقت

. گيـرد  توجه به اصلي است كه بدون آن خالقيت و رشد اقتصادي صورت نمـي  ،نگاهي ايدئولوژيك باشد

توانـد   شرايط ديگر اقتصادي كشور ميديگر مانند  يگيرد كه متغيرها اين رويكرد در حالي اصل قرار مي

صندوق با كسب تجربه از تحوالت و وقايع اقتصـادي توانسـته    ،به بيان ديگر. عمل بدان را منعطف كند

خود عبور كند و مجهز به ابزارهاي كارآمدتري بـراي عبـور از بحـران     پيشيناست تا از مرزهاي سخت 

دهي منعطف اسـت كـه در بحـران     ي از اين ابزار وامابزار خط اعتباري منعطف يك ،به عنوان مثال. شود

جـاي آن كـه    وام دادن بـه  ،در ايـن برنامـه  . اخير تعريف شد تا بتواند به اقتصادهاي نوظهور كمك كند

هـايي كـه    بدين شكل كـه دولـت  . معطوف به شرايط گذشته عضو باشد، مبتني بر شرايط آتي عضو شد

بـدون آن كـه فراينـد     ،اند صالحي صندوق را خوب اجرا كردههاي ا مباني اقتصادي قوي داشته و برنامه

هاي بعـدي   هايشان وجود داشته باشد تا در مورد پرداخت اي بر اجراي سياست اداري براي بازبيني دوره

ابزار خـط اعتبـاري    ،در نتيجه. گيري شود، دسترسي بااليي به منابع صندوق پيدا كردند به آنان تصميم

آن اعضا با محدوديت كمتر به منابع بيشتري دسترسـي داشـتند تـا از     واسطه هبمنعطف ابزاري شد كه 

 .تعميق بحران بكاهند
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 گيري نتيجه .10

شـد، ولـي ايـن     تأسـيس از جنـگ جهـاني دوم    پسالمللي پول در شرايط اقتصادي خاص  صندوق بين

بـه عكـس در هـر دوره صـندوق     . موضوع باعث نشد تا با تغيير اين شرايط كاركرد صندوق محدود شود

تـري را بـراي    هاي جديد و گسـترده  هاي خود را با محيط اقتصادي جهاني منطبق كرده و حوزه فعاليت

اي كـه   به گونه. شته استهاي صندوق فراز و فرودهاي بسياري دا البته فعاليت. اثرگذاري باز كرده است

اي از  هاي باثبات حتي موجوديت اين نهاد با ترديد مواجه شده، امـا بـا بـروز بحـران در گوشـه      در دوره

 .تر از گذشته احيا كند جهان اين نهاد توانسته است موقعيت خود را قوي

ي است كه هاي المللي با آن مواجه شده، بسيار متفاوت از چالش هايي كه نظام پولي بين چالش

حركـت از   ،ين چالشي كه موجب تغيير ماهيـت صـندوق شـد   نخست. صندوق به واسطه آن تشكيل شد

. در نتيجه اين تغييرات، نقش نظارتي صـندوق تقويـت شـد   . هاي ارز شناور بود هاي ارز ثابت به نرخ نرخ

ـ      هاي مالي صـندوق بـه عنـوان يـك نهـاد پـولي بـين        با بروز بحران رخ ارز و المللـي كـه بـراي ثبـات ن

هـاي   المللـي داد كـه مسـئوليت    شده بود، جاي خود را به نهـادي مـالي بـين    تأسيسپذيري آنها  تبديل

گـذاري و نظـارت بـر بازارهـاي      مانند مقررات –بيشتري دارد و نه تنها مباحث پولي بلكه مباحث مالي 

 2009تـا   2007اي هـ  بحـران مـالي سـال   . دهـد  را نيز پوشش مي -ها و اصالحات مالي  سرمايه و بانك

اكنون صندوق تنها يك نهاد پـولي   هم. دهد ميالدي نياز به يك نهاد مالي جهاني را به روشني نشان مي

بـدين صـورت نقـش صـندوق از     . المللي نيست، بلكه صندوق در مركز نظام مالي جهاني قـرار دارد  بين

افزايش نقش صـندوق  . ر كرده استگيري از بروز بحران تغيي ها به نهادي براي پيش كننده بحران درمان

تـر   دقيـق  طـور  بـه آورد تا  وجود مي همالي ب ديگر اتمؤسسها و  در بازارهاي مالي، اين الزام را براي بانك

 . كرده و همكاري خود را با آن بهبود بخشند  عملكرد اين نهاد را مطالعه
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