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صندوق بین المللی پول

International monetary fund

حق برداشت مخصوص

special drawing rights



: صندوق بین المللی پول

پول،لیبینالملصندوق.داردنظارتبینالمللیپولیسامانهاجرایبر

صادیاقتوضعیتپیشبینیوارزیابیمنابعمعتبرترینازیکی

برتونکنفرانسدرصندوقتأسیسطرح.میشودمحسوبجهان

جهانیجنگازبعدجهاناقتصادیساختارکه۱۹۴۴سالدروودز

مارسدرپولبینالمللیصندوق.آمدوجودبهگرفتشکلدوم

.کردکاربهشروع(۱۳۲۴دی)معادل،۱۹۴۵



درنیجهااقتصادیسازمانایناستجهانیمستقلپولینهادیکپولبینالمللیصندوق

راخودرسمیفعالیت۱۹۴۷سالازوشدتأسیسوودزبرتونموافقتنامهاساسبر۱۹۴۵سال

.نداردمللسازمانباتشکیالتیارتباطهیچوکردآغاز

۷۲تقریبأگذشتازپسوگشتتأسیسکشور۳0بهنزدیکعضویتباابتدادرصندوقاین

سالدرکه)کوباآنسابقاعضایرسیده،کشور۱8۹بهآناعضاءتعدادآنتأسیسازسال

خلقجمهوریپذیرشازبعد۱۹80درکه)چینجمهوریو(کردترکراسازمان۱۹۶۴

.بودند(شداخراجچین

امروزهبتادارد،قرارآمریکامتحدایاالتدرواقعسیدیواشینگتندرصندوقمرکزیدفتر

والگاردکریستینآناخیرشخصدوکهاندرسیدهسازماناینریاستبهشخصیت۱۲

.باشندمیجیورجیواکریستالینا



طشرایواجدسازماننامهاساسطبقبایددربیایدسازماناینعضویتبهبخواهدکهکشوریهر

اطالعاتارائهشرایط،اینازیکیکهنمایدارسالسازمانبهراخوددرخواستآنازپسوباشد

.باشدمیاشتراکعنوانبهمبلغیپرداختوکشوراقتصاددرباره

صندوقمرکزیدفتری پولیالمللبینصندوقرسمینشان



اقتصادوزیرفرانسوی،حقوقدانالگاردکریستین

ینبصندوقرئیسوفرانسهپیشینداراییو

نوانعبهکهاستزنیاولیناواست،پولالمللی

.ودمی شانتخابپولبین المللیصندوقرئیس

وارستانبلغاهلاقتصاددانجورجیوا،کریستالینا

اوت،اسپولالمللیبینصندوقکنونیرئیس

تریاسجهانی،بانکریاستسمتبههمچنین

وپاارکمیسیونمعاونجهانی،بانکگروهموقت

.استرسیدهنیز



:هدف کلی صندوق بین المللی پول4

یارزوپرداختهامنظمسیستمیکبرقراریوحفظمورددرمقرراتیمجریسازماناین

نیزوعضوکشورهرپولارزشتثبیتچگونگیمقرراتاینکهباشد،میجهاندر

تعیینآیدوجودبههاپولاینارزشدربایستیلزومصورتدرکهراتغییراتیچگونگی

.استنموده

صندوقوجوهمحلازمدتکوتاههایوامدریافتطریقازتوانندمیعضوهایکشور

یاشتراکحقهمانطریقازباشدمیخارجیهایارزوطالصورتبهکهپولالمللبین

.بپردازدهاپرداختترازدرموجودمشکالتحلبه،پردازندمیاعضاکه



راباشدشدهارزیمشکالتدچارکهعضوکشورهربرایراالزمهایمشورتسازماناین

راجهانارزیمشکالترفعچگونگیمرتبطوربهمجامعوهاکنفرانسایجادباودادهارائه

پ.نمایدمیاتخاذعضوهایکشورهمکاریبارا،الزمتصمیماتودهدمیقراربحثمورد

ارالمللیبینسطحدراقتصادیهایدادهنمودنیکنواختوآوریجمعوظیفهسازماناین

.داردعهدهبهنیز



:در نهایت

،مالیهمکاریمیزانارتقایصندوقاینتشکیلاصلیهدفخالصه،بهطور

ایجادوبینالمللیسطحدرکاربازارواقتصادیرشدبهکمکفقر،ازجلوگیری

تند،هسپرداختشانترازتنظیمخواستارکهکشورهاییبرایمالیتسهیالت

ودوجبهسازمانایناهدافدرتغییریامروزبهتاآنتأسیسزماناز.میباشد

باامهمگاستمالیوتخصصیکمکنظارت،کهآنعملکردنوعاما.نیامدهاست

.استکردهتغییرعضوکشورهایتقاضایونیازرشد



:وودزبرتونسیستم

هایسیستمالمللی،بینسطحدرسیستماینکردناجراییومطرحازقبل

درولیبودندهمراهمعایبیومزایاباهاآنازیکهرکهداشتهوجودمختلفی

.اندشدهدیگریجایگزینوردمختلفدالیلیبههرکدامنهایت

اریتجعمدهمللنمایندگاندوم،جهانیجنگدرمتفقینهاینیروپیروزیبا

ینیجانشکهجدیدالمللیبینهایپرداختسیستمیکایجادمنظوربهجهان

کهوودزبرتوندرببخشددوبارهرونقیجهانیتجارتبهبتواندوگرددطالپایه

برتونسکنفرانبهکهدادند،جلسهتشکیلآمریکانیوهمپشایرایالتدرواقع

.کردندامضاراوودزبرتونموافقتنامهوگشتمعروفوودز



نترلکهدفباکهاستمشورتیکامالاپولینظامیکازنمونهنخستینوودزبرتوننظام

ورکشهروودزبرتوننظامدر.استشدهتأسیسمستقلملتهای-دولتمیانپولیروابط

نرخنایوزدهگرهطالبهراخودارزمبادلهنرخکهکنداتخاذچنانراخودپولیسیاستباید

.داردنگهثابترا

هرپولود،بگشتهتعیینپولالمللبینصندوقدرکهمقرراتیطبقارز،ثابتنرخرژیماین

ستاموظفکشوروبودههاارزسایربهنسبتمعینیبرابریدارایصندوقدرعضوکشور

تعیینحسطاینازترپایینیاباالترمختصرینوساناتباومعینسطحدرراخودپولارزش

آن،براتقاضوعرضهکهتأثیریبهبهتوجهباارزنرخحالهردرکند،نگهداریثابتگشته

ازترپایینوباالتردرصد۱برابرکانالاینابتدادرکهاستنوساندر(باند)کانالیکدر

.رسیددرصد۲/۵بهنهایتدرولیبودهبرابریارزش



میزان برابری ارز ها با یکدیگر

ازباالترکشوریپولارزشاگر

:باشدشدهتعیینحداقل

گرددمجبورنظرموردکشوراستممکن

ابنماید،خریداریارزمقداریخودپولبا

ارزیذخایرکهشودمیمالحظهاقداماین

.یابدمیافزایشکشور

ترپایینکشوریپولارزشاگر

:باشدشدهتعیینحداقلاز

فظحمنظوربهبایدکشورآنمرکزیبانک

،نمایدداخلیپولخریدبهاقدامارز،نرخ

هایداراییازبخشیاقداماینباکه

.دهدمیدستازراخودخارجی



:اگر کشور قادر به تهیه ارز از دیگر منابع نباشد

ورکشحالت،ایندرکهنمایدخریداریپولالمللیبینصندوقازتواندمی

کشورپولعوضدرودادهقرارصندوقدرراخودشپولاززیادتریمقدار

دارخریکشوربهنسبتهایشترازپرداختکهاستکشوریمنظور)نظرمورد

.نمایدمیدریافتصندوقازرا(استمازاددارایصندوق،ازارز



مدتایندروداشتتداوم۱۹۷۱سالتا۱۹۴۶سالازسیستماین
حالهردرولینبود،اقتصادیبحرانهیچگونهشاهدجهانتقریبا
.بودخواهیمنیزسیستماینفروپاشیشاهد



:فروپاشی سیستم برتون وودز

تعییندالر۳۵طالاونسهرازایبهطال،بهنسبتآمریکادالروودز،برتونتوافقاساسبر

اگروودشحفظوبماندباقیتعادلاینکهبودکردهتضمینآمریکاوگشتتثبیتوشده

.کندمیپیداورودبازاردرشودایجاداختاللتعادلدرزمانی

خایرذکهاوألبوده،آمریکاطالیذخایربرایتهدیدیکواقعدرآمریکاطرفازتضمیناین

بینصندوقعضوهایکشورمرکزیبانکبهکشوراینتعهداتادایمنظوربهآمریکاطالی

قیمتایشافزموجبنیزخصوصیبازانسفتهثانیأومیگرفتقراراستفادهموردپولالمللی

.آوردندمیوجودبهآمریکاطالیبرایراتعهداتیوشدهطالدالری



اعالمآمریکا۱۹۶8مارسدرکهبودکشوراینتعهداتافزایشنیزوآمریکاطالیذخایرمحدودیتبهتوجهبا

بخشیبود،شدهتقسیمبخش۲بهطالحالتایندرکهفروختنخواهدطالدالر،خصوصیدارندگانبهکهکرد

کهبخشیوشدمینگهداریآمریکاداریخزانهیاخارجیهایکشورمرکزیهایبانکوسیلهبهطالآندرکه

.شدمینگهداریخصوصیطوربهطالآندر

حفظنیزو(دالرخصوصیدارندگانویژهبه)طالبهدالرتبدیلبارابطهدرآمریکاکهمشکالیتیبهتوجهبا

حقامنبهالمللیبینپولنوعیکخلقاجازهآنبهکه،صندوقاصولاصالحبهدستداشت،طالیشذخایر

بانکیکبهصندوقگرفتهصورتاصالحوعملاینباکهنمودموافقتدادمیرا(SDR)مخصوصبرداشت

.گشتتبدیلداردراکاغذیطالینوعیکانتشاروالمللبینذخایرخلقامکانکهجهانیمرکزی

قطفونگرفتقرارموافقتموردکهبودشدهاعالمکنفرانسدرکینزتوسطموضوعاین۱۹۴۴سالدرالبته

راداشتعهدهبهصندوقکهرا(بکشوربهآندادنواموالفکشورپولقرض)محدودیمسئولیتهمان

.نمودندتعریف



ازعدبدرآمریکا،طالیذخایرکاهشویژهبهکشوربهواردههایفشاروآمریکادردادهرخمشکالتبهتوجهبا

جاریتشرکایبهراخودشغافلگیرانهحملهنیکسونپرزیدنتوقت،جمهوررئیس،۱۹۷۱آگوستیکشنبهظهر

آنجملهازنمود،اعالنآنزیادگذاریارزشودالربارابطهدراقتصادیجدیدبرنامهیکودادانجامآمریکا

:استزیرشرحبهموارد

.طالبههادالرتبدیلقابلیتتوقف.۱

.درصد۱0میزانبهوارداتبرمالیاتافزایش.۲

.روز۹0مدتبهتورمیانتظاراتبردنبینازمنظوربههاقیمتوهادستمزدافزایشتوقف.۳

.کرددالر-طالپایهجایگزینرادالرپایهرسماا(نیکسونشبیخون)عملاینبا

.گردید۱۹۷۱دسامبر۱8درسونیناسمیسنامباایتوافقنامهبهمنجرجدیدسیاستایننهایتاا



:ایران در صندوق بین الملل پول

نفرهچهارهیئتاعضایوبود۱۹۴۴سالدروودزبرتونکنفرانسبهشدهدعوتکشور۴۴جزوایراندولت

.شتندداشرکتجهانیبانکوپولبینالمللیصندوقاساسنامهتهیهبهمربوطکمیسیونهایدرآناعزامی

خودسهمیهبارهاسالها،اینطولدروبودهدالرمیلیون۲۵عضویت،ابتدایدرصندوقدرکشورمانسهمیه

۱00ومیلیون۵۶۷ومیلیارد۳پول،بینالمللیصندوقدرایرانسهمیههماکنون.دادهایمافزایشنهادایندررا

.استدالرمیلیون8۶0ومیلیارد۴حدودیعنیSDRدالرهزار

وامهایازکمبسیارمیزانبههمآنوباردوتنهاخودعضویتهایسالطیایرانکهاستحاکیبررسیها

رقموبوده(۱۳۳۵)میالدی۱۹۵۶سالنوامبر۱۷درایرانبهشدهاعطاواماولیناست،شدهبهرهمندصندوق

پولبینالمللیصندوقنیز(۱۳۳۹)میالدی۱۹۶0سالدرهمچنیناست،بودهدالرمیلیون۱۷/۵حدودواماین

.میرسددالرمیلیون۵/۲۲حدودبهنیزآنرقمکهکرداعطادیگروامیک



رازتکسریدچارساختاریبهطورنفتیدرآمدهایدلیلبهایراناصوالاکهمیدهدنشانبررسیها

کردهادهاستفکمترپولبینالمللیصندوقتسهیالتازعمومادلیلاینبهواستنشدهپرداختها

.است

همحاسببهدولتشدنموظفجهانی،بانکوپولبینالمللیصندوقدرایرانعضویتنتایجاز

ولتدوگرفتانجامصندوقدرخواستبهبنابارنخستینکهبودکشورپرداختهایموازنهجداول

.شدصندوقبهالزماقتصادیاطالعاتارائهبهمتعهد

ردجزبهنیزوامبازپرداختمهلتونیستهنگفتچندانصندوقسویازاعطاییوامرقممعموالا

.استسال۵تا۳بینمعموالااستثناییموارد

ازامااستنکردهدریافتصندوقاینازوامیگونههیچایرانکنون،تاپیشسال۴8ازوصفاینبا

.ایمکردهدریافتوامزیادیتعدادجهانیبانک



بین نماینده های ایران در صندوق 

:المللی پول



باقبلسالهاشاهمرادی،اصغردکتر
صاداقتدکترینفت،ملیشرکتبورسیه
دریافتکاناداکَلگریدانشگاهازراخود
کاملتسویهبا۱۳8۹سالدرواستکرده

هیئتعلمیازاستعفاوخودبورسیه
صندوقدرخدمتبرایتهران،دانشگاه

.کردسفرآمریکابهپولبینالمللی

سالازدرواقعدرویمجرد،جعفرمحمد
نبیصندوقدرایراننمایندهرسما۱۳8۷
ازیکیهمزمانطوربهواستپولالمللی
شماربهنیزصندوقایناجراییمدیران

رایباایران،نمایندگیبرعالوه.رودمی
مدیریتجایگاهدارایدیگرکشورهفت
.استبودهنیزصندوقدر



:مزایای وجود صندوق بین المللی پول
امکان. قیدبدونکهطالفروشازحاصلمنافع،SDRمخصوصبرداشتحقازاستفاده1

.استشرطو

نایتهیهبهقادرایموسسههیچصندوق،هایگزارشونشریاتآمار،ازاعضااستفاده2.

.باشدمیایاستفادهقابلومفیداطالعاتوآمارونیستآمارها

امکان. ارهایکوسازتدوینوکارشناسانتربیتمنظوربهآموزشیهایپروژهازاستفاده3

.هاپرداختموازنهبررسیجهتمناسب

کشورهای. د،شونمیمطلعجهانمالیوپولیمهمهایگیریتصمیمترینتازهازعضو4

.هستمفیدبسیارتوسعهحالدرکشورهایبرایکه

همبستگی. .المللیبینمالیوپولیمحاسبهیکبهجهانکشورهایاکثریت5



:معایب وجود صندوق بین المللی پول
افزایش. .سهمیهاختیاریغیر1

اتخاذ. .باشدکشورضرربهاستممکنمواقعبرخیدرکهصندوقاهدافبامطابقارزیهایسیاست2

تفاوت. .کشورهابرخیدرارزنرخسیستمعملکردباصندوقهایسیاست3

در. طرخبهعضوکشورسیاسیشایدواقتصادیاستقاللاستممکنصندوقمالیمنابعازاستفادهصورت4

.بیافتد

صندوق. عدمپایهبرهایسیاستاجرایدرسعیهموارهعضوکشورهایاقتصادینظامبهتوجهبدون5

.داردآزاداقتصادکلیطوربهارزیوتجاریهایمحدودیت

میزان. ورهایکشضرربهتواندمیاینوهستبقیهازبیشغربیاروپایکشورهایوژاپنآمریکاآراءوسهمیه6

.باشدتوسعهحالدر

صندوق. مازادکهکشورهایبهکاریخوباماباشدیکسانکشورهاهمهبارفتارشاساسنامهطبقبایست7

.کندمیاعطاوامباشدمیهاپرداختترازکسریدارایکهکشورهایبهفقطوندارددارندهاترازپرداخت



:منتقدان صندوق بین الملل پول

بینصندوقهایسیاستمنتقدانمهمترینازجهانیبانکسابقعضوواقتصادنوبلجایزهبرندهاستیگلیتز،جوزف

.استپولالمللی

شوندنمیگرفتهسیاسیعقالنیتیااقتصادیعقالنیتاساسبرهاتصمیمالمللبینصندوقدراستمعتقدوی

.شوندمیگرفتهاقتصادیهایدیدگاهوایدئولوژیازعجیبیمعجوناساسبربلکه

کهنهدهایاستاندارصندوق،پیونددمیوقوعبهبحرانیکهبارهر:نویسدمیزمینههمیندرآمریکاییدانشمنداین

.دهدمیارائهکشورهامردمبرآنهاتأثیراتبهتوجهبدونراخودنامناسبو

برایدوقصنهایسیاستکهاستتوجهجالبنیزنکتهاینها،سیاستاینکیفیتبرعالوهاستمشخصچنانچه

بودهکلشیکبهتفکراتباقینیستتوجهقابلهمآنکهاهمیتکممسائلدرجزبهواستواحدها،بحرانتمامی

.استشدهطراحیمتفاوتدردهایبرایواحداینسخهو



:انتقاد از صندوق در ایران

کشورهایازبرخیبرایآنازحاصلهنگفتدرآمدوجهانسطحدرنفتقیمتافزایشبامیالدی۷0دههدر

ککمبهپولبینالمللیصندوقلذاشدند،ضعیفانرژیواردکنندگانبهعنوانغربیکشورهایعربی،

قالبدرراآنانمنابعبودند،ارزیمازادذخایردارایکهکشورهاییالزامباوشتافتصنعتیکشورهای

نعتیصنیازمندکشورهایبهسمتآنان،بهسالحفروشهمچنینوپولبینالمللیصندوقسیاستگذاریهای

.کردهدایت

انهمپیمانوآمریکاتوسطهمهجانبهاقتصادیتروریسموجنگدرگیرایرانملتونظامامروزکهحالیدر

بهمککبرایباشدایراناقتصادیساختارهایبامتناسبکهتالشیهیچگونهمذکورصندوقهستند،غربی

سیاستهایاجرایبرمختلفاشکالدرهمچنانخود،سیاستیتوصیههایدرواستندادهانجامایرانملت

ارزحذفکشاورزی،راهبردیمحصوالتازدولتحمایتحذفملی،پولتضعیفجملهازساختاری،تعدیل

.داردتأکیدمشابهسیاستهایسایروداروییمصارفبرایدولتی



طولدرهمتاکنون»فرمودند؛نیزنظاممسئوالندیداردر۹۷خرداد۲درانقالبرهبرکهاستحالیدراین

یهقضکردیم،ضررجاهایییکازنبردیمسودیگرفتیم،بهکارراغربینسخههایوقتهرمختلفسالهای

ورد،خضربهکلمهواقعیبهمعنایکشوردراجتماعیعدالتمشکلآمد،پیشهفتاددههدرکهوقتیتعدیل

.«آمدوجودبهطبقاتیشکاف

یگذرد؛مبینالمللیبهاصطالحنهادِاینباایراناسالمیجمهوریفراگیرتعاملازدههسهبهقریبکهاکنون

اطاتارتبدستاوردکه؛دهندتوضیحمذکورنهادباتعاملخودباختگانوطرفدارانکهاستمناسبیفرصت

هایساختارومتغیرهااطالعاتقراردادناست؟بودهچهایرانکشورونظامملت،براینهاداینبافراگیرشان

چهنایراملتعلیهسلطهنظاماقتصادیجنگوتروریسمدوراندرهمآننهاد،ایناختیاردرکشوراقتصادی

وصندوقداخلیدستنشاندگاناست؟بودهچهصندوقباتعاملازماهدفاساسااودربرداشتهدستاوردی

اقدامیایرانملتبرساختاریتعدیلناسازگارِسیاستهایتحمیلبهجزآیاآنهاداخلینئولیبرالهمفکران

قصندوباآنانفراگیرتعاملدههسهدستاورددهند؛پاسخکهاستمنسبیفرصتاکنوندادهاند؟انجام

!است؟بودهچهجهانی،اقتصاددرسلطهنظامدستآلتهمانیاپولبینالمللی



:سهم شرکت ها در صندوق بین المللی پول



:مخصوصبرداشتحق
تاشدایجادپولالمللیبینصندوقتوسطکهاستصوریپولیدارایییککاغذیطالییامخصوصبرداشتحق

.کندجبرانراالمللیبیننقدینگیکمبود

.نداریمهاآنتکراربهنیازیوکردیماشارهفوقهایاسالیددررامخصوصبرداشتحقگیریشکلتاریخچه

(طالگرم8۷۷/0طال،اونسیکبرابریعنی)دالریکمعادلآنارزش،۱۹۷۲سالازقبلوSDRایجادابتدایدر

«استانداردسبد»تکنیکویافتافزایشSDRاهمیتالمللی،بینارزهایشدنشناورعلتبه۱۹۷۲سالدر.بود

۱۶ازسبدی،SDRتعیینمنظوربه۱۹80تا۱۹۷۴سالاز.گردیدتعیینالمللیبینعمدهارزشانزدهازسبدییعنی

کلحجمدرصدیکازبیش۱۹۷۲بهمنتهیسالهپنجدورهطیآنهاوارداتوصادراتحجمکهراکشورهاییارز

میتعیینروزانهراSDRارزشارزی،۱۶سبداینموزونمیانگینارزشکمکبهوبرگزیدندبود،جهانیتجارت

صادراتحجم۱۹۷۶-۱۹۷۲دورۀدرکهکشوری۱۶پولوشدنظرتجدیدوبررسی۱۹۷8سالدرروشاین.کردند

عربستان«ریال»وایران«ریال»دورهایندر.شدانتخاببود،جهانصادراتکلحجمدرصدیکازبیشآنها

.شدندخارجسبدازجنوبیافریقای«راند»ودانمارک«کرون»مقابلدروشدندسبدواردسعودی



وکندمنظورسبددرراارز۵تنهاارز۱۶جایبهگرفتتصمیمپولالمللیبینصندوق،۱۹80سپتامبر۱۷در

دورۀسالآخرینبهمنتهیسالۀ۵دورهطیخدماتشانوکاالهاصادراتکهبودکشورهاییبهمتعلقارز۵این

فوقتصمیمطبقبر.شداجرا۱۹8۱سالژانویهاولازتصمیماین.داشتراارزشبیشترینشده،نظرتجدید

طیدیگریکشورخدماتوکاالهاصادراتارزشاینکهمگرشدندنمیخارجآنازسبدارزهایازیکهیچ

یارزسبد.بودمیسبدداخلکشورهایبرایمذکورارزشازبیشدرصدیکمیزانبهکمدستمشابهدورۀ

۱۵آلمان،مارکدرصد۱۹امریکا،دالردرصد۴۲:بودشدهتشکیلقدرتمندکشور۵ارزاز،SDRارزشتعیین

پولیارزشمیزانبابودبرابرSDRارزش.انگلستانپونددرصد۱۲وفرانسهفرانکدرصد۱۲ژاپن،یندرصد

.ارزیسبددرالمللیبینارز۵این

لمللیابینپولیهایبازاردروداردکاربردآندرعضوهایکشورمرکزیهایبانکبینتنهاکاغذیطالیاین

.باشدنمیتبدیلومعاملهقابل

دالرشاملکهیافت،کاهشپول۴بهسبدهایپولتعداد(یورو)اروپاییواحدپولایجادبابعدبه۱۹۹۹سالاز

.باشدمی(0/۱۱)انگلیسپوند،(0/۱8)ژاپنین،(0/۳۲)یورو،(0/۳۹)آمریکا



:اضافه شدن یوآن چین به سبد ارزی
برداشتحقسبدبهدیگرارزیککهاستسبداینبهیوروشدناضافهو۱۹۹۹سالازبارنخستیناین

.شودمیاضافهپولالمللیبینصندوق

رداقتصادیقدرتیکبهچینشدنتبدیلدرمهمیبسیارگاممخصوصبرداشتحقسبدبهیوآنورود

.شودمیمحسوبجهان

اینهایتالشاینازپیشتاوبوددادهانجامسبداینبهیوآنورودبرایرازیادیهایتالشکشورایندولت

.بودماندهناکامآمریکانظیرکشورهادیگرسیاسیمخالفتهایدلیلبهکشور

عنوانهبرامسئلهاینبرکشورایندولتتسلطویوآنبهارزیمبادالتآزادیعدمپولالمللیبینصندوق

.بودکردهعنوانمخصوصبرداشتحقسبدبهیوآنورودعدماصلیمانع

سبدینابهورودبراینیازمورداستانداردهایبرخییوآنوبودهنمادیناقداماینکهمعتقدندمنتقدانبرخی

.نداردرابازاردرآزادانهمعاملهامکانیوآنهنوزآنهااعتقادبهکهچرانداردرا



:تخصیص حق برداشت مخصوص
فتنیااختصاصالبتهاست،صندوقدرکشورآنسهمیهمبنایبرکشورهربه،SDRتخصیصمیزان

رفتهگانجامهایتخصیص.داردبستگیبرنامهایندرکشورآنمشارکتبهکشوریهربهحقاین

.شودلغواستممکن

:استالزمالمللیبینسیستمدر،SDRنقشتقویتبرای

فهرست. .گیردبردرهمرامالیبازارموسساتبطوریکهیابدافزایش،SDRمجازدارندگان1

کشورهای. خودذخایرازمشخصینسبتتارامخصوصبرداشتحقعضو،توسعهحالدر2

.کنندپیرویآنازمناسبصورتیبهنیزعضویافتۀتوسعهکشورهایوکنندنگهداری

صندوق. .دهدانجامراایویژههایتخصیصها،بحرانبامواجههبراییابداجازه3



:طریقه دریافت اعتبارات

مطالبههاپرداختترازکسریجبرانمنظوربهراخود،SDRازسهمیهمبلغیکشوریاگر

رزاتاخواهدمیهستند،مهمذخایردارایکهکنندهشرکتدیگرکشورهایازصندوقکند،

پس.بگذارندکشورآناختیاردرشده،تقاضاصندوقازکهرامعاوضهقابلخارجیهای

.کندمیبدهکاررامتقاضیکشورحسابوبستانکارراکشورهااینحساب

ازجهانیاستفادهگسترشازناشیتورمSDRهایکشوردستدرآنشدنانباشتهو

.استجهانیپولواحداینمشکالتازبستانکار،



:نرخ های بهره حق برداشت صندوق

برایالزممیزانازبیشکهاعضامخصوصبرداشتحقداراییبهصندوق

یسواز.کندمیپرداختبهرهآندارندگانسایربهنیزوباشدهاآنسهمیه

بهملزماند،کردهدریافت،SDRمعین،حدازبیشکهکشورهاییدیگر

گریکدیبادریافتیوپرداختیبهرهنرخ.هستندصندوقبهبهرهپرداخت

.استمساوی

گیردمیانجامماهسههربهرهپرداختودریافت.



:مخصوصمصارف حق برداشت 

کشورهایی. و،SDRاوراقارائهباتوانندمیهستندپرداختترازکسریدچارکه1

.کنداصالحراخودهایپرداختترازمعتبر،هایارزدریافت

از. 2SDRطرفبهطرفیککهترتیببدینشود،میاستفادهپایاپایقراردادهایدر

ند،کمیدریافت(طالبجز)دیگرپولیدارایییکیاارزمقابل،درودهدمی،SDRدیگر

رانآمبادلهبرایشدهتوافقنرخیبهوآیندهدرمشخصتاریخیدرکهتوافقاینبا

.کندبازپرداخترادیگرپولیدارایییاارزودریافت

دریافت. .شودمیانجامSDRباوامبازپرداختیاو3

کمک. .گیردمیصورتSDRوسیلهبهنیزبالعوضهای4
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