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:اظهارنظر كارشناسي درباره

 اليحه اجازه مشاركت دولت جمهوري اسالمي ايران«
و المللي پول جهت صندوق بين برنامهدر »)PRGT(ارتقاي رشد كاهش فقر

 مقدمه
از 1944المللي پول يك سازمان اقتصادي جهاني است كه در سال صندوق بين و براسـاس موافقتنامـه بـرتن وودز تأسـيس

هاي اخير صندوق به منظور تأمين مالي اعضـايي كـه بـا در سال.عنوان يك نهاد سازمان ملل آغاز به كار كردبه 1946سال 
و همچني و كـاهش فقـر مشكالت اقتصادي مواجهند ن كمك به جوامع در حال توسـعه بـراي رسـيدن بـه ثبـات اقتصـادي

و اعـالن هشـدار نسـبت بـه 188اقدامات فوق از طريق نظارت بر اقتصاد.هاي خود را گسترش داده است فعاليت عضو خود
و مشـاوره  و ارائه مشاوره؛ پرداخت وام به كشورها در شـرايط سـخت و بهبـود مـديريت هـاي تكنولـوژيكي خطرات پيش رو

حق عضويتي كه قـدرت رأي. نمايندمياقدام بر مقياس اقتصاد خود به پرداخت حق عضويت كشورها مبتني. استاقتصادي
هر كند ايجاد مي مي) هزار دالر 150تقريباً( SDRهزار 100به نحوي كه الزم به ذكر است كـه.نمايد يك حق رأي ايجاد

ف(كشور7 و ژاپنآمريكا، انگلستان، ايـن در حـالي اسـت. درصد آرا را در اختيار دارند50؛ حدود)رانسه، آلمان، ايتاليا، چين
.صدم درصد آرا را به خود اختصاص داده استSDR 63ميليارد5/1كه ايران با 

 متن اليحه
و به دولت اجازه داده مي صـندوق توسـط كـه)PRGT(ارتقـاي رشـد شود از طريق بانك مركزي در برنامـه كـاهش فقـر

در بين و مي چارچوب اهداف اساسنامه آن صندوق المللي پول و نسـبت بـه تخصـيص سـهميه نمـوده مشـاركت شـود؛ اجرا
تعيين شده توسط هيئت عامل صندوق از محل عوايد متعلقه حاصل از فروش طال جهت كمك به تـأمين مـالي كشـورهاي

.اقدام كند) حق برداشت مخصوص( SDRميليون دالر16فقير تا سقف 

 طرح كاهش فقر
 2009سـال اين اقدامات در پي بحران.ستويژه جنوب صحراي آفريقا طرح فوق در حمايت از فقيرترين كشورهاي جهان به

در چـارچوب1المللـي پـول، هيئت مـديره اجرايـي صـندوق بـين 2010در ژانويه.و آسيب جدي به اين كشورها شروع شد
و با هدف كم و ارتقاي درآمد واقعي كشـورهاي فقيـر اساسنامه خود و ارتقـاي«ك به رشد اقتصادي صـندوق كـاهش فقـر

؛ 2013تـا سـال.دكنـ مـي اقـدام در اين صندوق هر كشور منطبق با سهميه خود به تأمين مبلغ فوق. را بنيان نهاد2»رشد
. كشور سرمايه خود را به طرح فوق منتقل نمودند 151

كم هاي بلندمدت بدون بهره به كشوره تسهيالت در قالب واموظيفه اصلي اين صندوق ارائ و وام هاي هـا درآمـد اسـت
در اعضاي صندوق بين. پس از سررسيد به اين صندوق بازپس داده خواهد شد المللي پول براي افزايش قدرت ايـن صـندوق

و اكنـون للي پول اسـتفاده كـردهالم دهي بيشتر، از سهم خود از سود غيرمنتظره حاصل از فروش طالي صندوق بين وام انـد
. صندوق در انتظار پاسخ كشورهايي منجمله ايران است

1. International Monetary Fund (IMF) 
 2. Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) 
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سـهم جمهـوري. اختصـاص يافـت PRGTبـه صـندوق SDRميليـارد75/1و مرحله دوم SDRميليون 700چنانچه كه در مرحله اول
و در مرحله دوم حدود4/4اسالمي ايران در مرحله اول  تقريبـاً SDRهـر(ميليـون دالر25، در مجموع تقريباً معـادل SDRميليون11ميليون

بانـك مركـزي نـزد SDRبا توجه به عدم پاسخگويي ايران به صندوق درخصوص نحوه مشاركت، وجه مورد نظر به حساب. است) دالر5/1معادل 
. المللي پول واريز شده است صندوق بين

و هزينه ف منافع وقهاي مشاركت ايران در طرح
مي آثاربراساس برخي شواهد تجربي و مقاومت در برابـر شـوك اين كمك را و افزايش رشد هـاي اقتصـادي در كشـورهاي كـم توان در كاهش فقر

مي از طرف ديگر ايران سرگروه برخي كشورهاي فقير در صندوق بين. كرددرآمد مشاهده  شود عضويت ايران در طرح فوق المللي پول بوده كه ادعا
مي منجر مي شود كه غالباً به حفظ سرگروهي ايران در گروه فوق و مـورد تأكيـد. باشند كشورهاي عقب افتاده فقير اين مورد تنها منفعـت متصـور

.باشد براي شركت در طرح فوق مي
.اساسي وارد است هايياما به اين منافع ايراد

 به كشورهاي هدف فقرزدايي نمايد كه در راستاي منافع ملي كشور باشد؟ دهي تواند با سازوكاري مناسب اقدام به وام آيا ايران خود نمي.1
و تأمين اجتماعي؛(آيا اصوالً با وجود اين همه فقير در كشور.2 آيـا سـزاوار اسـت كـه ايـن) ميليون فقير در كشور وجود دارد5/7به بيان وزير كار

و اعتبار را براي رفع فقر به ديگر كشورهايي كه توسط صندو ميق اولويتپول !شوند وام داد بندي
 هاي اسالمي سزاوار است؟ آيا اين كار از منظر ترتب رسيدگي به فقرا از منظر آموزه.3
و غنا(آيا احتمال حذف رياست ايران بر كشورهاي.4 در) الجزاير، افغانستان، پاكستان، مراكش، تونس و حتـي كـه احتمـالي ضـعيف اسـت

 ميليارد تومان ارزش دارد؟80ور نداشته است، صورت قوي بودن نيز عوايدي براي كش
مي.5 دستانه كه عارضه كشورهاي هاي گشاده نمايد كه از اين گونه سياست از طرف ديگر ضرورت پرداختن به مقوله اقتصاد مقاومتي ايجاب

مقـاومتي بـه بدنـه نهادهـاي اجرايـي هاي اقتصاد جهان سوم در دوران وفور درآمدهاي ارزي است، اجتناب گردد تا پيام جديت در اجراي سياست
و ثروت و راهبردي قوام درآمدها .هاي كشور در نظر گرفته شود منتقل شود تا با نگاهي مقتصدانه

مي.6 به تنها در يك صورت و آن به عدم توانايي ايران در استفاده از مبلغ فوق دليـل شـرايط تحـريم بـاز توان با چنين امري موافقت داشت
ن مي .و از خروج ارز از كشور اجتناب نمود كردتوان الاقل حق عضويت را با آن پرداختمي است، زيراظر امري منتفي گردد كه به

 بندي جمع
و از طرفي 1390با توجه به آنكه اين اليحه در سال و كشور در آن زمان دچار مشكالت ارزي حاد نبود درصـد سـهام50كشور حدود7تهيه شده

د و از طرف ديگر مشاركت در اين طرح هيچ منفعت ملموسيو حق رأي صندوق را افـزايش(ارند كه حضور ايران نيز چندان تأثيرگذار نخواهد بود
و و اخذ وام مي...) حق رأي و اتفاقاً وجود آشكار فقر در كشور ايجاب بهكن ندارد از طرف ديگر با توجه بـه. اي ديگر هزينه گردد گونهد كه مبلغ فوق

و ضرورت صرفه ابالغ سياست بلكه با توجـه بـه اصـل لـزوم،جويي ارزي؛ لذا تصويب اين اليحه نه تنها نفع قابل ذكري نداشته هاي اقتصاد مقاومتي
مي گيري تخصيص بهينه منابع محدود، مخالف جهت .باشد هاي اقتصاد مقاومتي نيز


