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 : نسخه تجویزی صندوق برای کشورهای در حال توسعهمقدمه (1
ین از نهادهای مالی ب بع به برخیین منااامروزه بسیاری از کشور های جهان که برای رشد و پیشرفت خود نیاز به منابع مالی دارند، برای تأمین 

وی کشور وام سظر خود از ای مدنالمللی نظیر صندوق بین المللی پول متوسل می شود. صندوق نیز پرداخت وام را مشروط به اجرای سیاست ه

ین ادعا ما اثبات اای شود. مموجب رشد و توسعه کشور ها نده می کند. کارشناسان مختلفی ادعا می کنند که سیاست های تجویز شده گیر

 نیازمند بررسی تجربه کشور های مختلف در این زمینه است.

سه کشور  یاست ها درسی این پول، به بررسی تجربه اجرا المللی ندر این گزارش ضمن مروری بر زمینه ها و اهداف شکل گیری صندوق بی

 آمریکای التین )شیلی، آرژانتین و اکوادور( می پردازیم.

 بیان مسئله و ضرورت پروژه

ار و بسدهک یکشسورها یالمس نیتسأم فسهیوظ در ظساهر نهساد نیسدوم، ا یپول در دوران پسس از جنسج جهسان یالمللنیصندوق ب سیاز زمان تأس

 و درحال توسعه را به عهده داشته است. افتهیکمتر توسعه  یکشورها یاتوسعه یهابرنامه

بسه سسود  تیسر نهادپسول  یالمللسنیموارد، اسستقرا  از صسندوق ب یدر تمام بایمعتقدند تقر یو پول یاز کارشناسان اقتصاد یاریبس نیبا وجود ا

و  حیناصسح یهااسستیسکشورها،  یاقتصاد طیحاکم بر مح یهافر  شیصندوق بدون در نظر گرفتن پ نیکشورها تمام نشده است؛ چراکه ا

 داشته است. یرا درپ یکرده که عواقب نامطلوب لیها تحمرا به آن یکسانی

های نئسولیبرالی پیشسنهادی از سسوی های اخیر کشورهای آمریکای جنوبی از جمله مشتریان اصلی اجسرای سیاسستبه طور خاص در طول سال

ها بسه نتسایب بسسیار نسامطلود و در نهایست اند؛ اما تقریبا در تمامی موارد، اجرای سیاسستالمللی پول بودهتصاددانان صندوق بینکارشناسان و اق

 اعتراضات خیابانی ختم شده است.

جهت برای ایران حسازز ن المللی به کشورها از ایهای پیشنهادی این نهاد بینالمللی پول و سیاستبررسی شیوه همکاری کشورها با صندوق بین

 جه بوده است.های اخیر ایران نیز بارها با پیشنهادات اقتصادی این سازمان به منظور اصالحات اقتصادی موااهمیت است که در طول سال
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 مروری بر زمینه های تشکیل صندوق بین المللی پول

حی نه های طراای اروپایی، زمیهو همچنین خسارت های ناشی از جنج جهانی دوم در کشور اروپا و آمریکا  در 1939پس از وقوع رکود بزرگ 

کا با حفظ مقرر شد دالر آمریکشور  44ق با توافدر کنفرانسی به نام برتون وودز  1944تا اینکه در سال نظام پولی جدید در جهان فراهم گردید. 

ه تثبیت بزبور نسبت مشورهای کو  شود تعیینمبادالت تجاری و ذخایر ارزی کشور ها یک نسبت مشخص در برابر طال به عنوان ارز مرجع در 

تلف در برابر شور های مخی ملی کاما در این میان مشکلی وجود داشت آن هم اینکه ارزش پول هاپول ملی خود و دالر آمریکا متعهد شدند. 

یری از سفته بازی الر و جلوگی با داری تعادل ارزی، حفظ نسبت پول های ملدالر در معر  نوسانات مختلفی قرار داشت و الزم بود برای برقر

دید و کمک یات پولی جنترل عملک به منظورصندوق بین المللی پول و بانک جهانی در این میان در بازار ارز کشور های مختلف فکری بشود. 

رین دلیل تسئله اصلی ه این ماگرچ های بین المللی تشکیل شد.به ثتبیت نرخ برابری پول های ملی کشور های مختلف از طریق ارازه وام 

 تشکیل این نهاد است، اما اهداف دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که به اختصار بدان می پردازیم.

 بین المللی پول اهداف صندوق

 به کمک المللی، بین تجارت تسهیل مالی، ثبات ایجاد المللی، بین مالی های همکاری شکوفایی برای اقدام از عبارت صندوق این اهداف

 پایش دهد؛ می انجام مداوم و مشخص فعالیت سه صندوق .است جهان سراسر در فقر کاهش و اقتصادی، پایدار رشد به کمک اشتغال، افزایش

 و المللی بین مالی نظام پیوسته طور به المللی بین نهاد این. اعضاء به عملی های کمک ارازه وام، ارازه عضو، کشورهای اقتصاد و جهانی اقتصاد

 2  1. کند می اقدام آنها رفع برای و شناسایی را محتمل های ریسک و کند می بررسی را خود عضو کشورهای پولی و اقتصادی های سیاست

. است خوردن برهم آستانه در یا خورده هم بر آنها مالی توازن که است کشورهایی به وام ارازه صندوق بین المللی پول وظایف مهمترین از یکی

 رشد ایجاد برای الزم شرایط آوردن پدید و واردات ادامه ارزی، ثبات ایجاد کشورها، المللی بین ذخایر بازسازی صرف مالی های کمک این

پول مشروط به اجرای سیاست هایی  اما نکته قابل توجه این است که پرداخت وام توسط صندوق بین المللی. شود می پایدار و قوی اقتصادی

است که صندوق به آن کشور متقاضی وام توصیه می کند. این سیاست ها برای کشور های در حال توسعه شامل سیاست تعدیل ساختاری 

 است که در بخش بعد بدان می پردازیم.

                                                             
1 https://www.mizanonline.com/fa/news/332426 
2 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3207125 
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 های در حال توسعهتعدیل ساختاری؛ نسخه تجویزی صندوق برای کشور

 ندوقص و جهانی بانک میان اکرهمذ با که است اقتصادی های برنامه و ها سیاست از هایی مجموعه ساختاری تعدیل برنامه نظری، دیدگاه از

 حکومت زیرا ،نابرابر کامال طرف دو ینب است ای مذاکره مذاکره، این ولی. گیرد می قرار توافق مورد است، وام نیازمند که دولتی و المللی بین

 قاره در تعدیل برنامه شترکم ماهیت. کند رجوع دیگری کس به تواند می نه و دارد کردن عرضه برای چیزی نه مذاکره این در سومی جهان

 .نندک می تدوین و تنظیم وام، یمتقاض کشورهای نه و صندوق و بانک واقع در را تعدیل سیاست که کند می تقویت را دیدگاه این مختلف های

ازی سکند: آزاد  را دنبال می مبنای نظری آن به نئولیبرالیسم برمی گردد و سه هدف عمده که است اقتصادی سیاست نوعی اقتصادی تعدیل

ظیر برنامه نیاست هایی سقالب  این اهداف در )در حوزه قیمت ها و موانع تجاری(، خصوصی سازی )در حوزه اموال دولتی(، مقررات زدایی.

 تلف اجرا شده اند.های ریاضتی و شوک درمانی در کشور های مخ

 دیحتا  درآمدشان ضمن در و ندکن خرید آنها از فروشند می خارج به آنچه از بیش نباید کشورها که است این تعدیل سیاست بالواسطه هدف

 شود می ردوا کمتری خارجی االهایک شود، می فروخته بیشتری صادراتی کاالهای بنابراین. گردند خود های بدهی بازپرداخت به قادر که باشد

 .شود بیشتر آنها رقابتی توان صادراتی، کاالهای شدن ارزان با تا یابد می کاهش کشور پول ارزش و

 تجارت.  و دولت تورم، نقش از عبارتند تعدیل برنامه عمده مسازل

 بهره رخن داشتن نگاه باال با معموالا . است مهمی بسیار مشکل پول خرید قدرت کاهش با همراه ها، قیمت افزایش عبارتی به یا تورم -

 .کنند تشویق کمتر صرفم و بیشتر انداز پس به را مردم و نمایند مقابله تورم با کوشند می اعتبارات مقدار کردن محدود و

(. الیاتم بر افزودن با معموالا) باشد شان درآمدهای سطح با برابر ها دولت های هزینه که کند می اقتضا ساختاری دولت: تعدیل نقش -

 دآزا از ناشی که اقتصادی ربیشت کارایی برای راه تا بدهند کاهش اقتصاد در را خویش نقش شود می خواسته ها دولت از چنین هم

 یمتق بر کنترل حذف و ها نهیارا لغو سازی، خصوصی معنای به سیاست این عمال،. شود هموار است، دولت کنترل قید از بازار شدن

 .باشد می ها
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و دارای ارزش  سنتی محصوالت صادرات، خصوصاا المللی بین بازارهای در بیشتر تجارت به سوم جهان کشورهایتجارت:  افزایش -

 دادن و خارجی محصوالت واردات سر بر موجود موانع حذفدر همین راستا، . شود می تشویق کاکازو و شکر قهوه، مانند افزوده پایین

 3. کند می ترغیبدر این زمینه  گذاری سرمایه به را خارجی شرکت مالیاتی، بخشودگی جمله از الزم های انگیزه

  

                                                             
 ، مقاله ششم1380، گردآوری و ترجمه: دکتر احمد سیف، مؤسسه انتشارات آگاه، "و فالکتجهانی کردن فقر "مجموعه مقاالت 3
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 شیلیدر  های صندوق بین المللی پولتجربه اجرای سیاست ( 2
یی از اقتصاد را که تحت اداره شرکت . هدف آلنده این بود که بخش هادر شیلی حازز اکثریت آرا شد 1970دولت اتحاد مردمی آلنده در سال 

های بزرگ داخلی یا خارجی است، تحت تملک دولت درآورد و به اصطالح ملی کند. این سیاست بر خالف رویه نئولیبرالیسم و تعدیل 

 4ف این سیاست بودند. ساختاری بود. بنابراین کانون های فکری نزدیک به نئولیبرالیسم از جمله اساتید اقتصاد دانشگاه شیکاگو آمریکا مخال

یاست به اجرای س ، پینوشه نسبتبا کودتای پینوشه سقوط کرد و پینوشه قدرت را در شیلی بدست گرفت. پس از آن 1973دولت آلنده در سال 

ن سپرد تا ریدموان فکری فان پیرهای بازار آزاد و تعدیل ساختاری روی خوش نشان داد و عنان اقتصاد شیلی را بدست پسران شیکاگو یا هم

 سیاست های مبتنی بر نئولیبرالیسم را در شیلی اجرا نمایند.

 ی کنیم:له تشریح مند مرحچدر این گزارش، نحوه اجرای سیاست تعدیل ساختاری و کمک های صندوق بین المللی پول به شیلی را در طی 

 از صندوق و گرفتن اولین وام اجرای تعدیل ساختاری پس از کودتا ؛1973-1982 مرحله اول:

 ن دوره:  ای رددولت پینوشه  دولت پینوشه بالفاصله پس از تشکیل، اجرای سیاست های تعدیل ساختاری را در دستور کار خود قرار داد.

 کاهش داد.درصد  10بودجه خدمات رفاهی و اجتماعی دولت را  -1

  5کنترل دولت بر قیمت ها را لغو کرد. -2

 به نازل ربسیا های قیمت به یارا  هواپیمایی و شیمیایی کود فوالد، نظیر صنایع دولتی های شرکت اغلبازی، در راستای خصوصی س -3

  .داد عودت شان قبلی صاحبان به یا و رساند فروش

 کرد. تشویق فعالی طور به را گذاری سرمایه و صادرات -4

  نمود. زدایی کنترل نیز سرمایه بازارهای از نرخ ارز را آزاد کرد و -5

 .نمود اعالم ملغی را تجاری یهااتحادیه حقوق و کرد حذف را دستمزدها حداقل قانون -6

 .کرد خصوصی را هابانک و دولتی صنایع بازنشستگی، حقوق پرداخت نظام -7

                                                             
 106، ص 1389دکترین شوک، تألیف: نازومی کالین، ترجمه مهرداد )خلیل( شهابی، میر محمود نبوی، انتشارات کتاد آمه، 4

 127همان، ص  5
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 .داد کاهش را درآمد و ثروت بر مالیات -8

 درآمد. اجرا به 1982 در سال مجدداا و 1975سال  بدین ترتیب شوک درمانی در

 آثار مرحله اول:

ستمزد ها و هزینه های درسید. کاهش  1982درصد در سال  20به  1973درصد در سال  508تورم به شدت رو به کاهش نهاد و از  -1

 ه است.از جمله عوامل تأثیر گذار بر کاهش تورم بود ٪178 به ٪49.9دولت و همچنین افزایش نرخ بهره از 

 این امر به علت .رسید 1990 سال رد دالر میلیارد 8.3 به 1985 سال در دالر میلیارد 3.8 از و یافت افزایش کشور صادراتی درآمدهای -2

 داتتولی تنوع و المللی ینب و داخلی خصوصی گذاری سرمایه تشویق تجاری، موانع حذف بر شیلی در ساختاری تعدیل برنامه تأکید

 . است بوده صادرات

 در درصد 54 به 1970 در درصد 86 از صادراتی درآمدهای در معادن سهم اگرچه. کاهش یافت معادن بخششیلی به  وابستگی -3

 6.است پایین افزوده ارزش با و اولیه مواد چنان هم صادرات عمده بخش ولی یافت، کاهش 1990

و  1975اما رشد اقتصادی در سال های  7 داشت. رشد درصد 35 ،1980 تا 1960 از سال شیلی ملی ناخالص تولید واقعی سرانه نرخ -4

 .و این به معنای وقوع دو رکود اقتصادی در دو دهه بود 8یافت کاهش درصد 14 و درصد 12.9 ترتیب به در اثر شوک درمانی 1982

 دستمزد نرخ که بود حالی در این و یافت افزایش درصد 33 به 1983 سال در بود، درصد 4/3 میزان به 1973 سال در که بیکاری نرخ -5

 های برنامه خاطر به اگر البته. رسید درصد 20 یعنی، حد، باالترین به 1982 در بیکاری رسمی آمار 9 .کاهش یافت درصد 40 واقعی

. رسید می درصد 30 به رقم این بود، جدی بیکاری سیاسی پیامدهای نگران شدیداا که نبود نظامی حکومت آفرینی اشتغال اضطراری

 بود چشمگیر بسیار دستمزدها کاهش دوره، این طی. گردید حداقل میزان از کمتر دستمزدهایی با موقت اشتغال موجب ها برنامه این

  .داشت بستگی کاهش این به نیز صادرات رشد بلکه است، بیکاری سطح بودن باال نتیجه تنها نه که

 سرکود خاطر به. بود دستمزد واقعی ایجاد شده در یتوجه قابل کاهش بود و باال بیکاری ،1980 دهه اوایل و 1970 های سال در

 نبودند خویش منافع از حمایت به قادر کارگران پینوشه، رژیم در کارگری های اتحادیه منظم

                                                             
 ، مقاله دوازدهم: وام تعدیل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به شیلی1380ترجمه: دکتر احمد سیف، مؤسسه انتشارات آگاه، ، گردآوری و "جهانی کردن فقر و فالکت"مجموعه مقاالت   6

7 https://www.isna.ir/news/8509-07734.48338 
 ، مقاله دوازدهم: وام تعدیل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به شیلی1380، گردآوری و ترجمه: دکتر احمد سیف، مؤسسه انتشارات آگاه، "تجهانی کردن فقر و فالک"مجموعه مقاالت  8

9 https://www.isna.ir/news/8509-07734.48338 
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 شرکت. بود آورده باال رجیخا بدهی توجهی قابل مقدار شیلی 1970 دهه پایانی های سال در. افزایش یافتمیزان بدهی های شیلی  -6

 با. ندیافت رونق بودند، تر زانار داخلی اعتبارات از که خارجی وار سیل اعتبارات نتیجه در جدید صنعتی و مالی ای شاخه چند های

 بدهی نمایند، در نتیجه کزمتمر معدودی عناصر اختیار در را ثروت توانستند جدید نخبگان خارجی، مالی منابع به آسان دسترسی

 دالر میلیارد 8.1 به 1981 در بود، دالر میلیارد 1.6 ،1978 در که خصوصی بخش خارجی بدهی. یافت افزایش شدت به نیز خارجی

 . یافت افزایش

 ارز نرخ کنترل در یفضع مدیریت و مس قیمت تنزل ثروت، متمرکز رشد با مالی بحران. ترکید اقتصادی بادکنک 1982 سال در

 بخش های بدهی پرداختباز مسئولیت که گرفت تصمیم جانبه یک طور به ولی نبود، ها بدهی این ضامن دولت اگرچه. شد تشدید

 به شیلی که بود اعتبار قحطی این جریان در. نماید تقبل داد، می تشکیل را ها بدهی کل از درصد 65 ،1981 در که را خصوصی

 .آورد رو پول المللی بین صندوق

 از درصد 50 و بود ملی رآمدد از درصد 37 جمعیت، اقشار ثروتمندترین از درصد ده سهم ،1978سال  درشکاف طبقاتی افزایش یافت.  -7

 47 به اقشار ترین غنی از رصدد ده سهم ،1988 در. داشتند اختیار در را ملی درآمدهای از درصد 20 نیز جمعیت های بخش فقیرترین

 . یافت کاهش درصد 17 به ها بخش فقیرترین از درصد 50 سهم ولی رسید، می درآمدها درصد

 را تولیدات از درصد 6/7 عیت،جم اقشار فقیرترین از درصد 20 ،1969 سال در. جامعه نیز بر همین منوال تغییر کرد مصرف الگوهای

 54.6 به درصد 44.5 از اتتولید از ثروتمندان سهم عو در . یافت تنزل درصد 4.4 به 1988 سال در آمار این اما کردند، مصرف

 . یافت افزایش دوره همین در درصد

 شدیدی فقر با میلیون دو و می کردند زندگی فقر در شیلی میلیونی 14 جمعیت از درصد 40 از بیشفقر افزایش یافت. در این دوره  -8

 10. بودند روبرو

 ینکها با درواقع. شدند مند بهره نآ نتایب از اندکی تعداد تنها ولی داشت، خوانی هم رشد الگوی شیلی اقتصاد ،1980 دهه اواسط در اگرچه،

 .ندپرداخت باالیی هزینه درمان نوع این برای ها شیلیایی اما نشد، همگان نصیب درمانی شوک از ناشی منافع

  

                                                             
 ، مقاله دوازدهم: وام تعدیل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به شیلی1380، گردآوری و ترجمه: دکتر احمد سیف، مؤسسه انتشارات آگاه، "ردن فقر و فالکتجهانی ک"مجموعه مقاالت  10
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 ؛ وام مجدد صندوق بین المللی پول به شیلی1989-1983مرحله دوم: 

 وام یک عالوه به و 11کرد تصویب شیلی به را دالری میلیون 500 موقتی وام یک پرداخت سرعت به 1983در سال  پول المللی بین صندوق

 در های سیاست تمام اشتیاق با شیلی که بود آن علت. داد قرار شیلی اختیار در مالی جبرانی امکانات وام عنوان تحت دیگر دالری میلیون 307

 کوتاه اضطراری برنامه یک 1983 سال در شیلی برای پول المللی بین صندوق برنامه. بود آورده در اجرا به ها وام نوع این برای را خود خواستی

 نتیجه در مزدها تعدیل حذف جمله از اقتصاد در تقاضا کنترل برای را سختی های سیاست ،آزادسازی نرخ ارز ضمن شیلیایی مقامات . بود مدت

 انجام دادند. بهداشت و آموزش سازی خصوصیو اقدامات بیشتری را در راستای  آوردند دربه اجرا  مزد حداقل از کاستن و تورم

 خدمات از ها هزینه انتقال و مزد کنترل12میلیون دالر دیگر به شلیلی اختصاص داد.  825مبلغ  1985صندوق بین المللی پول همچنین در سال 

 . بود 1985 سال پول المللی بین صندوق ساختاری تعدیل وام شرایط از زیرساختی های پروژه به اجتماعی

 آثار مرحله دوم:

 را خود حقوق از درصد 7 دنستتوان می شاغل افراد. شد تر وخیم بسیار فقرا زندگی کیفیت بهداشت، و آموزش سازی خصوصیدر اثر  -1

 هم باید فقرا ولی کنند، یم صرف خصوصی بهداشت های برنامه در را پول این ثروتمندان. بپردازد خصوصی یا عمومی بهداشت برای

 . کنند تکیه شود، می تر ضعیف روز روزبه که عمومی بهداشتی خدمات به چنان

 13 .گذشت دالر میلیارد 21 مرز از 1987سال  درهمچنان افزایش یافت و  شیلی خارجی بدهی -2

 ی وامشیلی از صندوق بین المللی پول برای اعطامجدد درخواست  ؛1990-1989وم: سمرحله 

در اوضاع اقتصادی شیلی در مرحله دوم باعث شد این کشور بار دیگر درخواست دریافت وام از صندوق بین المللی پول نماید.  وخیم تر ضدن

 بانک و پول المللی بین صندوق مالی های کمک 14میلیون دالر به شیلی را تصویب نمود. 64صندوق بین المللی پول تخصیص  1989سال 

 دالر میلیارد 3 خارجی بدهی ،1989 سال در. شد می بدهی کاهش باعث که درآوردا اجر به را هایی استراتژی تا داد امکان شیلی به جهانی

 در. نمود حذف طلب ازای به سهام دادن برنامه گرفتن پیش در با را ها بدهی از توجهی قابل بخش 1991 تا 1985 از دولت .کاهش یافت

                                                             
1 1 https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberkey1=170&date1Key=2019-01-31 

 همان 12
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 المللی بین صندوق حمایت و تأیید با شیلی. کردند پیدا شیلی معادن و زمین بخش در توجهی قابل امکانات طلبکار خارجی های کمپانی عو ،

 1990 در دیگر دالر میلیارد 1.8 و 1987 در ها بدهی نوع این از دالر میلیارد 12 . در نتیجهبکاهد مدت کوتاه های بدهی فشار از توانست پول

 اما .کرد اعطا جدیدی اعتبارات شیلی، اعتبار بردن باال بر مبنی امریکایی های بانک تصمیم از پس تجاری های بانک عالوه، به. شد استمهال

 . است نکردهحل  اساسی و جدی طور به را شیلی بدهی مشکل ها سیاست این از کدام هیچ

 برایدولت های بعدی نسبت به اجرای سیاست های تعدیل ساختاری تجدید نظر کردند.  1990از قدرت در سال  یری پینوشهپس از کناره گ

 در. اتی شدمالی افزایش درآمد موجب مالیاتی اصالحات و یافت افزایش دولت اجتماعی های هزینه سهم پایین، درآمد با های گروه حمایت از

 سال در همچنین. شد اصالح کارمندان و کارفرمایان زنی چانه قدرت در تعادل منظور به مشروع های اتحادیه هدف با کار قانون 1990 سال

 نیمه در. کرد بینی پیش را 1993 سال تا ٪28 واقعی دستمزد حداقل افزایش کارفرمایان و ها اتحادیه دولت، بین جانبه سه نامه توافق 1990

. بر اساس داده های صندوق بین المللی پول، شد حاصل درآمد تر عادالنه توزیع کمی و فقر کاهش در چشمگیری موفقیت 1990 دهه اول

 15یعنی آخرین سال حکومت پینوشه بوده است. 1989آخرین وامی که شیلی از این صندوق دریافت داشته است، مربوط به سال 

 ؛ بازگشت به نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری2020-2010: چهارممرحله 

دوران ریاست در شیلی به قدرت رسید.  2018و بار دیگر در سال  2010در سال ، رزیس جمهور نئولیبرال شیلی، یکبار راپینیه سباستین

به نوعی بازگشت به سیاست های نئولیبرالی در شیلی بود. کاهش هزینه های اجتماعی، کاهش یارانه ها و  -به ویژه دوره دوم–جمهوری او 

در راستای آزادسازی اقتصادی انجام داد. این اقدامات موجب  راپینیهومی نظیر حمل و نقل از جمله اقداماتی بود که آزادسازی قیمت خدمات عم

دستمزدهای پایین، 16کاهش رفاه اجتماعی و بروز اعتراضات مردمی علیه دولت در شیلی شد که همچنان این اعتراضات در شیلی ادامه دارد. 

افزایش شکاف طبقاتی از جمله مواردی است که در ماه های اخیر موجب اعترا  مردم شیلی بهداشت و  هزینه های باالی بخش آموزش و

 17علیه دولت شده است. 

ست، خود نشانه ای از ناموفق بودن این سیاست ها راپینیهکاهش رفاه اجتماهی و اعتراضات مردمی که ناشی از سیاست های نئولیبرالی دولت 

 در شیلی است. 
                                                             

 ، مقاله دوازدهم: وام تعدیل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به شیلی1380، گردآوری و ترجمه: دکتر احمد سیف، مؤسسه انتشارات آگاه، "جهانی کردن فقر و فالکت"مجموعه مقاالت   15
1 6 " Chile: An Overview", congressional research service, Updated January 2, 2020. 

https://fas.org/sgp/crs/row/IF10880.pdf 
1 7 https://www.irna.ir/news/83685970 
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 آرژانتیندر  های صندوق بین المللی پولتجربه اجرای سیاست ( 3
اقداماتی نظیر سیاست جایگزینی واردات، سرمایه گذاری ویژه در زیرساخت ها، ملی کردن  1951تا  1946دولت سوسیالیست آرژانتین از سال 

در بخش خصوصی و سرمایه گذاری های اجتماعی گسترده از جمله در برخی از صنایع مانند هواپیمایی منطقه ای، سرمایه گذاری صنعتی 

را اجرا کرد. البته به علت واردات شدید کاالهای سرمایه ای در این دوره و تحریم های آمریکا علیه این دولت،  18بخش بهداشت و درمان

 بازارهای از گرفتن وام مخالف . دولت در این دورهروبرو شد 1951تا  1948با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم در سال های  آرژانتین

 تجارت و ها تعرفه عمومی نامه توافق به ورود از وی. کند شناور کشور داخل در را داخلی قرضه اوراق داد می ترجیح و بود خارجی اعتباری

نئولیبرالیسم، این دولت را یک دولت پوپولیست برخی از طرفداران مکتب   .کرد خودداری پول المللی بین صندوق یا( جهانی تجارت سازمان)

 کسری ایجاد موجب پرون زمان در( اجتماعی های هزینه) یارانه اعطای و بزرگ های پروژه سازی ملی دولت، منتقدین دیدگاه می دانند. از

سیاست های این  از که بود مشکالتی جمله از نیز تورم. است کرده مواجه مشکل با کشور اداره در را خود از بعد دولت و شده آرژانتین در بودجه

 دولت ناشی شده بود. 

کودتایی در آرژانتین انجام گرفت که منجر به سقوط دولت مستقر شد. پس از کودتا اگرچه برخی از برنامه های دولت قبل در  1955در سال 

موفق  1958طرفداران اصلی لیبرالیسم در آرژانتین بود، در سال  سرمایه گذاری در توسعه صنعتی را ادامه داد، اما آلسوگارای وزیر اقتصاد که از

در اقتصاد متقاعد سازد و این نقطه شروع اجرای سیاست تعدیل ساختاری در  "شوک درمانی"شد رزیس دولت را نسبت به اجرای برنامه 

ط گیری آرژانتین با صندوق بین المللی پول و اجرای بر همین اساس، تاریخچه ارتبا 19آرژانتین و ارتباط گیری با صندوق بین المللی پول بود.

 برنامه تعدیل ساختاری را به چند مرحله تقسیم می نماییم:

 IMF؛ پرداخت اولین وام از سوی 1959مرحله اول: 

 برنامه شوک درمانی آلسوگارای مشتمل بر چند سیاست ریاضتی بود از جمله: 

 آزاد سازی نرخ ارز -1

 کنترل بانک های عمومیام از طریق اعطای و کاهش -2

                                                             
1 8 http://juventudperonista.obolog.es/biografia-ramon-carrillo-30512 
1 9 http://www.todo-argentina.net/historia/civmil/frondizi/index.html 
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 21 20اجتماعی هزینه های سایر و ها یارانه کاهش -3

  22 میلیون دالر به آرژانتین تزریق نمود. 42.5به مبلغ  1959بر این اساس، صندوق بین المللی پول اولین وام تعدیل ساختاری را در سال 

 آثار مرحله اول:

 نماییم: می اشاره بدان اختصار به که شد نمایانگر سرعت به آرژانتین در ساختاری تعدیل آثار

 ،شد صادرکنندگان وضع بودبه و درآمد افزایش موجب و شد آرژانتینی کاالهای صادرات تسهیل به منجر طرفی از :پول ارزش کاهش -1

 قیمت 1959 سال در. دنمو تحمیل جامعه عموم بر را سوزی رفاهی اثرات و شد مردم خرید قدرت کاهش موجب دیگر طرف از اما

 شد. برابر دو کنندگان مصرف

. یافت کاهش ٪20 دودح1959 سال در واقعی دستمزد صادرات، سمت به آنها دادن سوق و اجتماعی های هزینه کاهش راستای در -2

 افزایش امعهج در را دیگر قاتطب و صادرکنندگان میان طبقاتی شکاف ،آزادسازی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی کنار در مسئله این

 داد.

 .بود ساختاری تعدیل سیاست اجرای های پیامد اولین جمله از نیز 1959 سال اقتصادی رکود -3

ه پس از آنکه اولین اثرات اجرای این برنامه به سرعت در آرژانتین پدیدار شد، دولت مجبور به تغییر در برخی از این سیاست ها شد. از جمل

و اجتماعی مجدداا احیا شدند، صادرات کشاورزی افزایش یافت و برخی از صنایع مانند  اینکه برخی از هزینه ها و برنامه های عام المنفعه

 23خودروسازی به خودکفایی رسیدند. 

 1968-1966مرحله دوم: 

برنامه  ، اجرای چندگذاری خارجی ، رقابت پذیری و رشد سرمایه، وزارت اقتصاد آرژانتین با هدف افزایش بهره وری1966پس از کودتای سال 

 را در دستور کار خود قرار داد از جمله: 

 سرمایه تمرکز افزایش -1

                                                             
 همان 20

2 1 https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-49222-2005-04-02.html 
2 2 https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberKey1=30&date1key=2019-06-30 
2 3 http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=2249-D-2007 
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 اقتصادی  مهم های بخش از بسیاری سازی خصوصی -2

 24کاهش تورم از طریق کنترل دستمزد ها  -3

المللی از جمله  ینب مالی هاییب نهادبدین ترت ساختاری در این کشور بود.اجرای این برنامه ها به معنای تداوم و تسریع اجرای سیاست تعدیل 

  کردند. حمایت برنامه این از صندوق بین المللی پول

 :مرحله دوم آثار

 اجرای این برنامه ها در این دوره آثاری داشت از جمله:

البته این . رسید 1969 سال در ٪7.6 به 1965-67 سالهای در ٪30 حدود ساالنه نرخ از و یافت کاهش شدت به در این دوره تورم -1

  کاهش تورم به دالیلی که بدان می پردازیم، دیری نپایید.

 افزایش 50 دهه طول در ٪3.2 با مقایسه در 1970 و 1966 سالهای بین ٪5.2 ساالنه متوسط رشد نرخ نیز با داخلی ناخالص تولید -2

 25. یافت

 1975-1968سوم:  مرحله

 جهانی بازار سوی به اقتصاد راه کردن باز و گرایانه حمایت موانع لغو واردات، جایگزینی لغو بدنبال کرد اعالم آرژانتین ارتش مرحله این در

 عامل، این و بود ارزان و صرفه به همچنان کاالها از برخی واردات اما شد، کاالها از برخی صادرات افزایش باعث جدید سیاست این. است

 27. داد کاهش ٪30 میزان به را پزو ارزش اقتصاد وزارت بنابراین 26.بود صادرات توسعه سیاست راه سر بر مانعی

 :سوم مرحله آثار

 محدودیت حفظ به قادر دیگر ، قدرت خرید شهروندان آرژانتینی کاهش یافت. به علت کاهش ارزش پول، مقاماتبه دنبال آزادسازی نرخ ارز

 ساختاری تعدیل دوم دوره در دولت تورمی ضد های سیاست همچنین دچار شد. دستمزد قیمت مارپیچ در نتیجه اقتصاد به و نبودند دستمزدی

 28. نهاد افزایش به رو مجدداا  تورم و داد دست از را خود ارزش

                                                             
2 4 http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/lo/countries/ar/ar_economic.html 
2 5 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=AR 
2 6 http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/lo/countries/ar/ar_trade.html 
2 7 http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/lo/countries/ar/ar_money.html 
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 اما شد، عزل وزیر اقتصاد. شد کوردوبا و روزاریو ، کورنتس شهرهای در شورش به منجر اقتصادی های سیاست از رضایت عدم1969 مه ماه در

 29. کند توافق جایگزین اقتصادی سیاست مورد در نتوانست دولت

 تولید صنعتی که30. برد بین از را اقتصادی توسعه از دهه سه تقریباا و یافت کاهش ٪20 از بیش واقعی سرانه درآمد 1990 و 1975 سالهای بین

در نتیجه در این دوره شاهد یک رکود اقتصادی  .کرد آغاز را مداوم نزولی روند بود، کرده تجربه را وقفه بی رشد دوره 1970 دهه اواسط تا

  جدی هستیم.

 1982-1978مرحله چهارم: 

 بازارهای آزادسازی آن هدف که دولت جدید قرار گرفتدر دستور کار  1976 سال در مالی برخی اصالحات، انجام 1975 سال با تغییر دولت در

میلیون دالر اعتبار از  160حدود  1977در نتیجه این اصالحات مالی، در سال . بود جهانی سرمایه بازار با آرژانتین مؤثرتر پیوند و سرمایه

 31صندوق بین المللی پول به آرژانتین تعلق گرفت.

 : چهارم آثار مرحله

 بار افزایش 32.شد برابر سه سال سه در خارجی بدهی و کرد صعود به شروع دوباره مالی کسری 1978در سال  افزایش بدهی خارجی: -1

  شد. رشد به رو اجتماعی تحرک و صنعتی توسعه موجب ایجاد اختالل در روند بدهی

 باعث ناکارآمد نیز در کنار آثار ناشی از افزایش بدهی خارجی تولید و بزرگ دستمزدهای افزایش دولت، مخارج رشدافزایش تورم:  -2

  33رسید. سال در ٪300 از به بیش متوسط طور نرخ تورم به 1991تا  1975. در بازه سال های شد مزمن تورم ایجاد

 های هزینه در کاهش ها، قیمت و دستمزدها کنترل با را تورم داشتند سعی دولت های متوالیافزایش نابرابری و شکاف طبقاتی:  -3

و به نوبه  تعدیل ساختاری بودکه این اقدامات نیز در راستای اجرای سیاست های 34کنند  کنترل پول عرضه کردن محدود و عمومی

 خود موجب افزایش شکاف طبقاتی در آرژانتین شد. 

                                                                                                                                                                                                                                  
2 8 http://docubib.uc3m.es/WORKINGPAPERS/WH/wh046705.pdf 
2 9 https://www.britannica.com/place/Argentina/Military-government-1966-73 
3 0 "The Great Unraveling: Argentina 1973–1991", p.5, 

 https://ucema.edu.ar/conferencias/download/Klaus1.pdf 
3 1 https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberKey1=30&date1key=2019-06-30 
3 2 http://www.fondad.org/product_books/pdf_download/9/Fondad-Argentina-BookComplete.pdf 
3 3"The Great Unraveling: Argentina 1973–1991", p.11, 

 https://ucema.edu.ar/conferencias/download/Klaus1.pdf 

https://ucema.edu.ar/conferencias/download/Klaus1.pdf
https://ucema.edu.ar/conferencias/download/Klaus1.pdf
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 اید. از صندوق بین المللی پول تقاضای کمک نم 1982در سال  آرژانتینموجب شد دولت در مجموع این پیامد ها 

 1988-1983 :پنجم مرحله

 دادن دست مانند از ویژه نمود، اعالم کرد که برخی از مشکالت بازدید آیرس بوزنوس از 1983 آگوست در که پول المللی بین صندوق از تیمی

گذاشته است، موجب شکست برنامه های صندوق شده است و الزم است که  تأثیر خارجی رقابت بر هم و بودجه بر هم که دستمزدها کنترل

 نتیجه به اما شد، آغاز پول المللی بین صندوق با جدید برنامه درباره مذاکرات در همان سال برنامه جدیدی در این شرایط به آرژانتین ارازه شود.

 مبلغ نیز آن پی در و دادند قر  آرژانتین به دالر میلیون 300 ماه سه مدت به ونزوزال و مکزیک ، کلمبیا ، برزیل 1984 مارس در. نرسید

 1986 سال اما در .کرد تا حدودی برای آرژانتین فراهم را تنفس فضای امر این. شد به آرژانتین پرداخت متحده ایاالت از سوی مشابهی

 در شد، حاصل 1987 ژوزیه درکه  پول المللی بین صندوق جدید توافقدر نتیجه  بپردازد. ماه چند برای را خود های بدهی نتوانست آرژانتین

 35. ریخت فرو 1988 مارس

بل ن تالش ها نتیجه قااز آن، ای فت وامبنابراین در این دوره با وجود تالش های دولت آرژانتین برای توافق با صندوق بین المللی پول و دریا

 1984افتی در سال ام های دریوپرداخت در همان مسیر سابق به حرکت خود ادامه داد و به علت ناتوانی در باز آرژانتینتوجهی نداشت و اقتصاد 

 با افزایش بدهی خارجی روبرو شد.

 نتعدیل ساختاری در آرژانتی ف اجرای؛ نقطه عط1999-1990مرحله ششم: 

 ناخالص تولید از ٪16 دولت که بودجه کسری به توجه با وی. دش انتخاد جمهور رزیس عنوان به 1989 مه ماه در منم کارلوس پروونیست

این برنامه شامل یک تعدیل مالی جدید و اقداماتی برای کاهش کسری . کرد اعالم جدید شوک برنامه بالفاصله یک را شامل می شد، داخلی

 نوامبر استقالل بیشتر بانک مرکزی اشاره کرد. دربودجه دولت می شد. از جمله این اقدامات می توان به کاهش هزینه های اجتماعی دولت و 

 36رسید.  پایان به به دلیل موانع سیاسی زودرس توافق این دوباره اما شد، حاصل توافق پول المللی بین صندوق با دیگری نامه توافق 1989

                                                                                                                                                                                                                                  
3 4 https://www.britannica.com/place/Argentina/Economy 
3 5 The Crisis that Was Not Prevented: Lessons for Argentina, the IMF, and Globalisation, p. 102, 

http://fondad.org/publications/argentina.html 
 104همان، ص   36

http://fondad.org/publications/argentina.html
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 ،1980 دهه اواخر در دولتی های بنگاه فروپاشی از منم مصمم بود سیاست تعدیل ساختاری را در قالب برنامه شوک خود ادامه دهد. پس

 سقوط از آزاد تجارت مانند آزاد بازار اصالحات طریق از که گرفت تصمیم اقتصاد وزیر 1991 سال در 37.یافت افزایش شدت به سازی خصوصی

 . بود ملی پول ارزش بیشتر کاهش آن نتیجه که و گرفت انجام پولی اصالحات یک 1992 سال ژانویه 1 در. نماید جلوگیری آرژانتین اقتصاد

 آثار مرحله ششم:

افزایش یافت و سهم خالص  1999تا سال  در اثر اجرای سیاست های مبتنی بر تجارت آزاد، صادرات آرژانتینافزایش صادرات:  -1

 38% رسید.  24صادرات در تولید ناخالص داخلی به 

 نرزیل همچناپول ملی ب به ویژه پس از کاهش ارزش صنایع از بسیاریرکود اقتصادی: با وجود رشد صادرات برخی از کاالها،  -2

  .کرد سقوط عمیق رکود به 1998 سال دوم نیمه در در نتیجه آرژانتین. کنند رقابت کشور از خارج در نتوانستند

متوسط نرخ تورم . افزایش یافت بیکاری افزایش و دستمزدها کاهش اقتصادی، رکود بدنبال در این دوره : نرخ تورمتورم افزایش نرخ -3

 39% رسید.  94.7به  2000تا  1975% بود، در سال های  24.3حدود  1974تا  1950که در بازه 

رسید. این بدان  درصد 500 حدود به 1999افزایش یافت و تا سال  آرژانتین صادرات به خارجی بدهی نسبتافزایش بدهی خارجی:  -4

برای پرداخت بهره وام های خارجی این کشور استفاده  آرژانتین صادرات از حاصل درآمد از درصد 40 بود حدود الزممعنا بود که 

 40شود.

کمتر از  1993که در سال  از نظر توزیع درآمد نیز در این دوره وضع وخیم تر شد. ضریب جینیافزایش نابرابری و شکاف طبقاتی:  -5

افزایش یافت که به معنای افزایش فاصله طبقاتی در اثر کاهش دستمزد ها، کاهش ارزش پول  49.8به عدد  1999بود، در سال  0.45

 41ملی و تمرکز ثروت در شرکت هایی بود که از رشد صادرات در آرژانتین منتفع شده بودند.

  

                                                             
3 7 "Culture and Social Resistance to Reform: A theory about the endogeneity of public beliefs with an application to the case of 

Argentina" , p.4, 

https://ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/275.pdf 
3 8 The Crisis that Was Not Prevented: Lessons for Argentina, the IMF, and Globalisation, p. 51, 

http://fondad.org/publications/argentina.html 
 41همان، ص 39
 117همان، ص  40

4 1 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=AR 

https://ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/275.pdf
http://fondad.org/publications/argentina.html
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 ، زمینه ساز تقاضای مجدد وام از صندوقی؛ بحران اقتصاد 2001-1999مرحله هفتم: 

 شد.  2002-1998برنامه شوک منم در مرحله ششم موجب ایجاد یک بحران اقتصادی در سال های 

 صندوق از کوتاهی برای حل بحران ایجاد شده از جمله رکود، مدت از رسید و پس جمهوری ریاست به دوالرویا فرناندو 1999 سال دسامبر در

 که کرد موافقت آرژانتین با دالری میلیارد 7.2 ساله سه توافق یک با پول المللی بین صندوق ، 2000 مارس در. خواست کمک پول المللی بین

 سال را در داخلی ناخالص تولید ٪ 3.5 رشد مالی را به طور دقیق اجرا نماید و  این بود که دولت آرژانتین سیاست تعدیل بر مشروط امر این

 42(.بود ٪ 0.5 واقعی رشد)رقم بزند.  2000

 لمللیا بین صندوق توسط شده یبانیپشت و از برنامه داد کاهش را سرمایه بازارهای به شدید آرژانتین دسترسی دولت 2000 سال اواخر اما در

 نگهداری ضهقر اوراق در بیشتر هآرژانتین ک بدهی. کند متوقف را ها پرداخت که گرفت نیز تصمیم پول المللی بین تبعیت نکرد. صندوق پول

 .دانست نمی بدهی پرداخت یا گرفتن وام به قادر را خود دولت و رسید می فروش به به شکل انبوه شود، می

 آثار مرحله هفتم:

اقتصادی عیت وضاختاری، ستعدیل  به دلیل تداوم اجرای سیاست هایشروط صندوق بین المللی پول در این دوره در آرژانتین محقق نشد، اما 

 غافل خود المللی بین تعهدات از حدودی تا کشور اجتماعی، و سیاسی شدید ناآرامی شرایط در 2001همچنان رو به وخامت می رفت. در سال 

 آثار این مرحله عبارت اند از:. شد

% و در سال  -3.4به  1999روند نزولی به خود گرفته است، در سال  1998رکود اقتصادی: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی که از سال  -1

 43% کاهش یافت.  -10.9به کمترین مقدار خود یعنی  2002

 . داد دست از را خود ارزش چهارم سه آرژانتین یپزوکاهش ارزش پول ملی:  -2

 . رفت فراتر درصد 25 از شده ثبت بیکاریافزایش بیکاری: نرخ  -3

  44.از نیمی از مردم آرژانتین زیر خط فقر قرار گرفتندبیش با افزایش نرخ فقر،  2001در سال افزایش نرخ فقر:  -4

                                                             
4 2 https://www.everycrsreport.com/reports/RS21130.html 
4 3 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=AR 
4 4 The Great Unraveling: Argentina 1973–1991", p.1, 
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 : تالش برای بازپرداخت بدهی صندوق پس از خروج از رکود2005مرحله هشتم: 

خود قرار  دستور کار للی پول دربر سر کار آمدند، سیاست هایی متفاوت با شروط صندوق بین الم دولت هایی که در ارژانتین 2002از سال 

د. از صنایع اشاره کر کردن برخی و ملی دادند. از جمله این سیاست ها می توان به تثبیت قیمت ها و نرخ ارز، وضع مالیات بر صادرات و واردات

 شد؛  گرفته سر از در نتیجه رشد

 تا پرداخت این بازپرداخت کند. دالر میلیارد 8.9 مبلغ به را پول المللی بین صندوق به آرژانتین بدهی تا گرفت تصمیم دولت 2005 دسامبر در

 دالر میلیارد 6 ونزوزال 2008 سال اواسط از 45.کرد خریداری دالر میلیارد 1.6 با را آرژانتین قرضه اوراق که شد تأمین ونزوزال توسط حدودی

 46. دارد اختیار در را آرژانتین بدهی

 آثار مرحله هشتم:

 2003 سال در درصد 9 حدود به 2002 سال در درصد -11 حدود از آرژانتین داخلی ناخالص تولید رشد افزایش رشد اقتصادی: -1

 .  شد حاصل کاالها قیمت رونق دلیل به حدودی تا امر این 47.رسید

کنترل دولت بر بازار پول و سرمایه، جلوگیری از نوسانات پولی و بهبود وضعیت بدهی  ثبات نسبی در نرخ تورم: در این دوره به علت -2

درصد  1به طور متوسط ساالنه حدود  2008تا  2004از سال  هش پیدا کرد. نرخ تورمخارجی آرژانتین، نوسانات نرخ تورم نیز کا

 48افزایش داشته است. 

کاهش  0.44به  2009بوده است، در سال  0.48حدود  2005جینی که در سال کاهش فاصله طبقاتی و بهبود توزیع درآمد: ضریب  -3

 که به معنای بهبود وضعیت توزیع در آمد در این دوره است. 49یافته

  

                                                                                                                                                                                                                                  
 https://ucema.edu.ar/conferencias/download/Klaus1.pdf 
4 5https://plink.ir/s9d3s 
4 6 https://expansion.mx/economia/2008/05/23/venezuela-compra-deuda-argentina 
4 7 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=AR 
4 8 https://plink.ir/2yN9M 
4 9 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=AR 

https://ucema.edu.ar/conferencias/download/Klaus1.pdf
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 ؛ بازگشت به تعدیل ساختاری و درخواست وام2018-2015مرحله نهم: 

 درآمد با های خانواده به برق و آد های که در جریان آن یارانه دولت برنامه ریاضت اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد 2011 نوامبر در

  50کاهش یافت و مالیات بر صادرات محصوالت کشاورزی باال رفت. باالتر

. کرد ردال به دسترسی شدید اهشک به مجبور را دولت و شد کشور در دالر ذخایر سریع کاهش باعث سرمایه فرار و تورم از طرف دیگر افزایش

 سرمایه رلکنت تحمیل .کرد می محدود را آمریکایی دالرهای ویژه به خارجی ارزهای فروش یا خرید دولت اعمال کرد، قدرت هایی کهکنترل 

 در الرد عنوان به را خود انداز پس ها ینیآرژانت از بسیاری. شد رسمی ارز نرخ از باالتر های نرخ با دالر سیاه بازار ظهور به منجر خود نوبه به

 کشور یک آرژانتین که آنجا اشت. ازددرصد کسری  8درصد بود و تراز بودجه دولت  30نرخ تورم در این دوره بیش از  .ندداشت نگه تورم برابر

 . شود می تجارت درآمد کاهش باعث کاالها قیمت در جهانی افت یک ، است توسعه حال در

سیاست های . کرد آغاز ، بود شده تحمیل قبلی دولتهای طرف از که اقتصادی مشکالت با را خود جمهوری ریاست دوره مکری 2015در سال 

 سهمیه حذف اقتصادی های سیاست اولین از مکری به نوعی بازگشت به تعدیل ساختاری و تالش برای رفع موانع تجارت آزاد بود. یکی

 سیاست یافت. کاهش % 30 به%  35 از ، آرژانتین صادرات ترین سود پر سویا، های تعرفه. بود گندم و ذرت در موجود های تعرفه و صادرات

 30 آرژانتین پزو در نتیجه. بفروشند و بخرند را خارجی ارزهای آزادانه داد می اجازه ها آرژانتینی به و بود ارزی های کنترل حذف مکریدیگر 

  51. یافت کاهش درصد

 آثار مرحله نهم:

 در این دوره به شدت کاهش یافت و دردرصد رسیده بود،  10به بیش از  2010رشد اقتصادی که در سال بازگشت به رکود اقتصادی:  -1

 52درصد در نوسان بود.  2تا  -2به شکل زیگزاگی بین  2018تا  2013سال های 

دوره با افزایش شدیدی روبرو شد، روند نسبتاا با ثباتی را طی کرده بود، در این  2013افزایش نرخ تورم: نرخ تورم آرژانتین که تا سال  -2

و  تجاریتراز  کسری دلیل به آن از بخشی که افزایش یافت 2019% در سال  54.44به  2013% در سال  10.62به نحوی که از 

 . بخشی دیگر به دلیل حذف یارانه ها و افزایش سطح عمومی قیمت ها بود

                                                             
5 0 https://www.ft.com/content/53cab223-6e70-3441-a9d3-4c8cbde1054a 
5 1 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=319163&download=yes 
5 2 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AR 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AR
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 از ردمم از سیاریب عترا اف یارانه آد و برق و افزایش مالیات ها افزایش اعتراضات مردمی: برخی از تصمیمات دولت نظیر حذ -3

 .برانگیخت را کشاورزان جمله

 به پول المللی بین صندوق از که دالری میلیارد 44.5 از میلیارد 36.6در اثر حذف کنترل سرمایه در آرژانتین، حدود فرار سرمایه:  -4

 53.نگرفت قرار تولید و گذاری سرمایه چرخه در و شد خارج کشور از کرد، پیدا تخصیص آرژانتین

 نرخ تینآرژان مرکزی بانک. بود الس آن در طبیعی بالیای بدترین از یکی که بود یافته کاهش خشکسالی با ، کشور اصلی صادرات سویا، تولید

  .کند متوقف را تورم نتوانست اما داد، افزایش درصد 60 به را بهره

 دالر میلیارد 50 اولیه وام. است پول المللی بین صندوق از وام دنبال به آرژانتین که کرد اعالم 2018مه  ماه در در این شرایط بود که مکری

 دالر برابر در را پزو قیمت خاص شرایط در تنها مرکزی بانک اینکه شرط به داد، افزایش دالر میلیارد 7 با را وام پول المللی بین صندوق. بود

 جلوگیری کامل طور به کسری از تا داد افزایش را ها مالیات از برخی و کاهش داد را ها هزینه از برخی 2019 سال بودجه. کند تعدیل آمریکا

 54.شود

 یادآور پول المللیبین صندوق اسم که چرا دارد؛ وجود بدبینی پول المللی بین صندوق اعمال به نسبت ها،آرژانتینی عمومی افکار در

بسیاری از مردم آرژانتین وضعیت فعلی کشور را ناشی از اجرای . است زداییمقررات و سازیخصوصی از جملهساختاری  تعدیل هایسیاست

سیاست های صندوق بین المللی پول می دانند و به همین دلیل در ماه های گذشته شاهد اعتراضات گسترده مردم نسبه به وضعیت اقتصادی 

بود و سیاست های او از جمله  2019فرناندز که رقیب مکری در انتخابات ریاست جمهوری  برتوآرژانتین بودیم. همین اعتراضات باعث شد آل

اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول را عامل وضعیت اقتصادی فعلی می دانست، بتواند اکثریت آرا را بدست آورد و سکاندار دولت 

 55آرژانتین شود.

  

                                                             
5 3 https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/after-argentina-debacle-imf-endorses-weakening-capital-controls-ecuador/ 
5 4 https://www.irna.ir/news/82936457 
5 5 https://www.eghtesadonline.com/n/2070 
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 شیلیدر  های صندوق بین المللی پولتجربه اجرای سیاست ( 4
ا در مطالعات انجام شده، نشانه ای از برمی گردد. ام 1961بنابر اسناد صندوق بین المللی پول، سابقه وام دهی این نهاد به اکوادور به سال 

دیده نشده  1983ا ت 1961مانی وره زدر د اجرای سیاست های مبتنی بر تعدیل ساختاری در اکوادور از جمله برنامه شوک یا برنامه های ریاضتی

 است. 

به دنبال کشف میدان های  1967عمده تولید و صادرات اکوادور را محصوالت کشاورزی تشکیل می داد. اما از سال  1967تا پیش از سال 

د ن منبع درآمات نفت عمده تریصادرشد و درآمد ناشی از  تبدیل نفت جهانی کننده تولید یک به کشور ایننفتی در منطقه شرقی اکوادور، 

 میلیون 350 از بیش به 1971 سال در ردال میلیون 43 از اکوادور ارزی خالص درآمد ، نفت صادرات دلیل به عمدتا. دولت اکوادور را تشکیل داد

 ، نفت المللی بین های قیمت شمگیرچ افزایش با همراه ، شد آغاز 1970 دهه اوایل از که نفت صادرات و تولید. کرد صعود 1974 سال در دالر

 تا 1970 سالهای طی سال در صددر 9 از بیش متوسط طور به واقعی داخلی ناخالص تولید. کرد کمک سابقه بی اقتصادی توجه قابل رشد به

 است.  یافته افزایش 1970تا  1960درصد در سالهای  5.9در مقایسه با  1977

 این. یافت افزایش درصد 7 متوسط طور به 1979 و 1974 سالهای بین واقعی واردات. داشت منفی هم جانبی عوار  اقتصادی رشد اما این

 دهه اوایل در. شد دالر یلیاردم 4/4 حدود به دالر میلیون 324 از کشور خارجی الگو موجب افزایش تورم، کاهش درآمد ملی و افزایش بدهی

 کشاورزی تمحصوال وادور متکی بردلیل اینکه صادرات غیر نفتی اک به و بود کاهش به رو نفت المللی بین قیمت افت با رشد اقتصادی 1980

 های سیل ،1982-83 الهایس طول در هوایی و آد چشمگیر تغییرات. داد دست از را خارجی خود بازارهای برخی از سنتی بود، این کشور

 . درسان آسیب بازاریابی و نقل و حمل های زیرساخت و زراعت به شدت به خشکسالی و شدید های باران ، ساحلی

درصد درآمد صادراتی کشور را صرف بازپرداخت بدهی ها  60تقریباا  1984رشد بدهی های خارجی اکوادور به جایی رسید که دولت در سال 

 مصرف قیمت. یافت افزایش 1980 دهه اوایل در تورمی فشارهای رو به کاهش نهاد و به شروع 1982 سال اوایل از خارجی اعتباری کرد. منابع

مجموع این  56.مواجه شد افزایش درصد 53 با 1983 در و درصد 25 با 1982 سال در ،یافت افزایش درصد 14 حدود 1980 سال در که کننده

عوامل، زمینه ها را برای اعمال یک سیاست ریاضتی مبتنی بر برنامه تعدیل ساختاری و مذاکره با صندوق بین المللی پول جهت دریافت وام 

                                                             
5 6  Dennis M. Hanratty (1991). Ecuador : a country study. Library of Congress Federal Research Division, p. 106-107 
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ررسی فراهم نمود. در اینجا تاریخچه ارتباط گیری اکوادور با صندوق بین المللی پول و اجرای سیاست تعدیل ساختاری را در طی چند مرحله ب

 می نماییم: 

 ؛ آغاز و تداوم برنامه های ریاضتی و مذاکره با صندوق برای دریافت وام1983-2001مرحله اول: 

را نمودند. الیسم را اجستای نئولیبرتمامی دولت هایی که بر روی کار آمدند، در عمل سیاست های تعدیل ساختاری در را 2007تا  1983از سال 

ادور تعلق گرفته ها به اکو ز دولتای حمایت گرانه داده اند و کمک های صندوق بین المللی پول فقط در بعضی ااگرچه برخی از آنها شعار ه

 سال در اکوادور را در یک مرحله تحلیل می نماییم: 18است. بنابراین ما وقایع این 

 از کرد، اعمال را تعددیم ریاضتی اقداماتخارجی،  های بدهی مجدد تغییر به نگاهی با دولت های مختلف 2001تا سال  1983 مارس در

رواقع دز سوی دولت اکوادور اجرای این برنامه ها ا. دولت های هزینه کاهش و تجاری بهره نرخ در افزایش پول ملی، ارزش کاهش جمله

دور اطمینان حاصل سم در اکواییبرالسیگنالی بود برای صندوق بین المللی پول تا نسبت به اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در راستای نئول

، 1983ر جوالی د للی پول،وق بین الممذاکره میان دولت اکوادور و صند ماه چند از کند و نسبت به پرداخت وام به این کشور متقاعد شود. پس

وافقتنامه ای م 1984 سال مبردسا ن درمیلیون دالر به اکوادور موافقت می کند. اکوادور همچنی 157صندوق بین المللی پول با پرداخت بیش از 

 بانکهای با را ساله چند دمجد های موافقتنامه 1985 آوریل و در( غربی های دولت و ها بانک مالی کنسرسیوم یک) کلوپ پاریس بارا 

 .کرد منعقد خارجی خصوصی

در این دولت های بعدی نیز همین روند را با اتخاذ سیاست های مختلف در پیش گرفتند. سیاست های اتخاذ شده در راستای تعدیل ساختاری 

 های سهمیه حذف ها از سوی دولت، کاهش ارزش پول ملی، قیمت اقتصادی، حذف کنترل زدایی مقررات تقویت بازه زمانی عبارت اند از:

 هزینه مالیات، کاهش افزایش، خارجی جدید گذاری صنعتی، فراهم سازی زمینه های جذد سرمایه اولیه مواد واردات تعرفهواردات، افزایش 

 جهانی و اتخاذ تجارت سازمان در بانکی، تالش برای عضویت های کنترل بردن بین برق، از نرخ و سوخت قیمت افزایش عمومی، بخش های

 57 اکوادور. رسمی ارز عنوان به آمریکا دالر

  

                                                             
 150-107همان، صص   57
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 آثار مرحله اول:

این شاخص عمدتاا  بهبود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این دوره به شکل زیگزاگی در حال نوسان بوده استنوسانات رشد تولید:  -1

و افزایش صادرات کاالهای خاص در اثر  کشاورزی بخش احیا یا رونق خام، نفت المللی بین قیمت یا افزایش در ناشی از ثبات

سیاست آزادسازی تجاری بوده است و کاهش این شاخص عمدتاا از شوک های بیرونی نظیر کاهش قیمت نفت خام، بالیای طبیعِی 

منجر به کاهش تولید محصوالت کشاورزی، بحران اقتصادی، افزایش مالیات و حذف موانع وارداتیِ منجر به رکود اقتصادی ناشی 

درصد  -4.7به مقدار  1999درصد و کمترین مقدار آن در سال  5.9به مقدار  1988شده است. بیشترین مقدار این شاخص در سال 

 58یوده است. 

بار  4بار سیر نزولی و  4دارای یک حرکت زیگزاگی بوده است و در مجموع  2001تا سال  1983نرخ تورم نیز از سال نوسانات تورم:  -2

به کرده است. کاهش تورم عمدتاا ناشی از کاهش دستمزدها، کاهش بودجه دولت و کاهش هزینه های اجتماعی سیر صعودی را تجر

بوده است و افزایش تورم عمدتاا از سیاست پولی انبساطی، افزایش بدهی خارجی، شوک های ارزی و افزایش هزینه های ناشی از 

درصد و بیشترین تورم این  23به مقدار  1986این دوره مربوط به سال  ساختارهای معیود تولید ناشی شده است. کمترین تورم در

درصد است که باالترین نرخ تورم در تاریخ اکوادور است. البته نرخ تورم در پایان این دوره در  96به مقدار  2000دوره مربوط به سال 

 59درصد کاهش یافته است. 37به  2001سال 

و کاهش در سال  1984ز که نشان دهنده میزان توزیع درآمد است، پس از افزایش در سال ضریب جینی نیافزایش شکاف طبقاتی:  -3

رسید که این افزایش نشان دهنده گسترش شکاف  0.58به مقدار  1999، به باالترین میزان خود در تاریخ اکوادور در سال 1988

زد ها و هزینه های اجتماعی بوده است. این شاخص طبقاتی در اثر تمرکز ثروت در شرکت های صادراتی و بانک ها و کاهش دستم

 60روند کاهشی داشته است. 1999پس از سال 

 61درصد رسید.  13.96به بیشترین میزان خود یعنی  1999افزایش نرخ بیکاری: نرخ بیکاری در سال  -4

                                                             
5 8 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=EC 
5 9 https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=EC 
6 0 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=EC 
6 1 https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=EC 
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جه شده است. اگرچه نقش شوک اقتصاد اکوادور با یک بحران موا 1999همانطور که شاخص های اقتصادی این دوره نشان می دهند، در سال 

یاست تعدیل سنقش ویژه  ت، اماهای بیرونی، ساختار های معیود داخلی و سیاستگذاری های نادرست اقتصادی در ایجاد این بحران محرز اس

در  1983ال ری که از سل ساختابه نظر می رسد آثار سیاست های تعدیو تشدید این بحران را نمی توان نادیده گرفت.  ساختاری در ایجاد

 نشان داد. به عنوان یک بحران اقتصادی به یکباره خود را  2000-1999در اقتصاد این کشور انباشت شد بود، در سال های اکوادور اجرا شده و 

  و تداوم تعدیل ساختاری مذاکره مجدد با صندوق بین المللی پول؛ 2001-9200مرحله دوم: 

 کار به آماده برنامه یک اتمام از پس و کرد تأیید خود اقتصادی بهبود استراتژی محور عنوان به را دالر تبدیل به مبنی بر خود تعهد نوبوا دولت

با این صندوق به توافق  1200سال  میو در 62 2000آوریل سال  در، موفق شد با در مورد دریافت دو وام پول المللی بین صندوق ساله با یک

 قیمت افزایش عبارت بود از اول وام شرایط: تعیین کرد یطایالبته صندوق بین المللی پول برای تخصیص این وام ها به اکوادور، شر .برسد

 63.بود ٪3 دولت کسری و ٪4 اقتصادی رشد متوسط ،٪25.8 تورم گذاریهدف نیز دوم وام شرایط. مالیات اصالحو  بنزین

د و مخالفت با رزه با فساار مباسیاست های اقتصادی تعدیل ساختاری در اکوادور همچنان ادامه یافت. حتی برخی از نامزد هایی که با شع

س از رسیدن به ی دادند، پما شکست های موافق با نئولیبرالیسم رسیاست های مبتنی بر نئولیبرالیسم در انتخابات شرکت می کردند و نامزد 

 قدرت همان سیاست ها را ادامه می دادند.

 اقتصادی اصالحات مبارزه با و سادف با مبارزه بستر در احزاد چپ گرا کاندیدای عنوان به 2002 سال بود که در از جمله این افراد، گوتیرز

 را که از مجریان نئولیبرالیسم بوده است، شکست دهد. نوبوا ومطرح شد و توانست الووار نولیبرال

از  را خود هواداران از بسیاری اقتصادی، مسازل در موجود وضعیت حفظ با و( FTAA) آمریکا قاره آزاد تجارت منطقه از حمایت با گوتیرز اما

شرایط دریافت این وام  64بین المللی پول دریافت کند. میلیون دالری از صندوق 151یک وام  2003او همچنین موفق شد در سال . خود راند

 65.ارتباطات و برق نفت، بخش سازی خصوصیو  برق و بنزین قیمت افزایشعبارت بود از 

                                                             
6 2 https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberKey1=270&date1key=2019-05-31 
6 3 “Political Instability and Economic Growth in Ecuador, An empirical analysis", p.25 

https://www.researchgate.net/publication/330401680_Political_instability_and_Economic_growth_in_Ecuador 
6 4 https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberKey1=270&date1key=2019-05-31 
6 5 “Political Instability and Economic Growth in Ecuador, An empirical analysis", p.26 

https://www.researchgate.net/publication/330401680_Political_instability_and_Economic_growth_in_Ecuador 
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 آثار مرحله دوم:

 بود: بی ثباتی هایی روبرو وکاسته شده، اما اقتصاد همچنان با نوسانات  1999در این دوره اگرچه از شدت آثار بحران اقتصادی سال 

کاهش یافته بود، در این دوره افزایش یافت و بین  -4.73به  1999نرخ رشد تولید ناخالص داخلی که در اثر بحران اقتصادی در سال  -1

 66درصد در نوسان بود.  8.21تا  1.1

 5.16به  2009پیدا کرد و در سال کاهشی  روند درصد رسیده بود، در این دوره 96به رقم نجومی  1999نرخ تورم که در بحران سال  -2

علت اصلی کاهش تورم در این دوره، اجرای شروط صندوق بین المللی پول در ازای پرداخت وام ها نظیر کاهش 67درصد رسید. 

 هزینه های اجتماعی بوده است.

ه نوسانی روبرو شد و در سال رسیده بود، در این دوره با یک سیر نزولی و البت 0.58به رقم  1999در بحران سال ضریب جینی که   -3

 68رسید. 0.48به رقم  2009

 69درصد در نوسان بود. 5.6تا  3.1به وقوع پیوست، بین  1999نرخ بیکاری نیز پس از کاهشی که بعد از بحران  -4

 ؛ توقف اجرای تعدیل ساختاری و تغییر در سیاستگذاری اقتصادی2017-2009مرحله سوم: 

ز قدرت گرفتن اما او پس ادست آورد. کوره نیز با رویکرد سوسیالیتی توانست اکثریت آرا را در اکوادور ب شخصی به نام رافازل 2009در سال 

بر  طقه ای و برتری کارتماعی و منالت اجواقعاا بر ایده خود استوار بود و سیاست دولت های گذشته را ادامه نداد. او با شعار مبارزه برای عد

 ولتد که کرد عالما کوره دولت. ردک اتخاذ جهانی بانک و پول المللی بین صندوق ای در قبال مقابله رویکرد سرمایه پیروز شد و در عمل نیز

  .کرد نخواهد امضا خود اقتصادی برنامه بر نظارت برای پول المللی بین صندوق به دادن اجازه برای را ای نامه توافق جدید

 ارز عنوان به یکاآمر دالر استفاده از اسبق، ماهواد، در مورد جمهور رزیس تصویب ویژه به ، قبلی جمهور سایؤر نئولیبرالی های سیاست از کوره

 سیستم جددم تنظیم و اصالحاین دوره،  اما مهمترین اقدام کوره در است. کرده انتقاد کشور تورم با مقابله برای 2000 سال در اکوادور داخلی

 توان به موارد زیر اشاره نمود:از جمله اقدامات کوره می . بود مالی

                                                             
6 6 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=EC 
6 7 https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=EC 
6 8 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=EC&name_desc=true 
6 9 https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=EC&name_desc=true 
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 خود ذخایر از دالر یلیاردم 2 حدود از این طریق و گرفت دست در را مرکزی بانک کنترل دولت: مالی سیستم مجدد تنظیم و اصالح -1

 سکن،م ها، زیرساخت عهجهت توس وام برای عمومی بانکهای توسط منابع حاصل از این اقدام. بازگرداندرا  کشور از خارج در

 را ها نکبا و کرده وضع کشور ازسرمایه  خروجبر  را مالیات شد. دولت همچنین استفاده داخلی های گذاری سرمایه سایر و کشاورزی

  .کرد کشور داخل در خود های دارایی از ٪60 داشتن نگه به ملزم

ها و  سازمان سایر و اعتباری های اتحادیه ها، تعاونی برای را خود بودجهدولت افزایش بودجه و هزینه های عمومی و اجتماعی:  -2

عزینه های عمومی و همچنین  .شد برابر سه 2012 و 2007 سالهای بین تعاونی وامهایدر همین راستا . داد افزایشاتحادیه ها 

 عمومی های هزینه ،پزشکی های مراقبت هزینه دسترسی به بهداشتی، های مراقبت های هزینهاجتماعی و خدماتی دولت از جمله 

 70و سایر هزینه های اجتماعی در این دوره افزایش یافت. ای یارانه مسکن اعتبار ،پرورش و آموزش

 مجموع این سیاست ها نشان دهنده رویکرد متفاوت دولت کوره نسبت به سیاست تعدیل ساختاری بود.

 آثار مرحله دوم:

 جربه کرده اند. تقریباا یک ثبات نسبی را تو دوره پس از آن  1999نسبت به بحران سال در این دوره شاخص های اقتصادی 

 71 رسید. 2017درصد در سال  0.41به  2009درصد در سال  5.16روند کاهشی را ادامه داد و با نوسان پایینی از نرخ تورم  -1

 72 کاهشی خود ادامه داد.به روند  0.1ضریب جینی با تغییرات کمتر از  -2

درصد  7.8به میزان  2011شاخص رشد تولید ناخالص داخلی دارای حرکت زیگزاگی بود. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به سال  -3

 73درصد بوده است.  -1.2به میزان  1620وط به سال بو کمترین میزان آن مر

 74سید.ر 2017درصد در سال  3.8به  2009درصد در سال  4.6نرخ بیکاری نیز با روند نزولی از  -4

  

                                                             
7 0 https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/feb/15/rafael-correa-ecuador-elections 
7 1 https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=EC 
7 2 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=EC&name_desc=true 
7 3 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=EC 
7 4 https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=EC 
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 ؛ بازگشت به نئولیبرالیسم و تقاضای وام از صندوق2017-2020مرحله سوم: 

سال توقف در اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در اکوادور، مجدداا این  10بر سر کار آمد، پس از  2017که از سال  مورنو لنین دولت

 انعطاف تجارت، آزادسازی عمومی، های هزینه کاهش مورنو می توان بهسیاست ها را در پی گرفت. از جمله سیاست های اجرا شده در دولت 

 سیاست کاهش باعث که شود می شامل را اقتصادی ریاضت سیاست یک تولید توسعه قانون. کار و قانون توسعه تولید اشاره نمود قانون پذیری

 بازگشت تشویق هدف بزرگ، مواد اولیه و بازپرداخت ارز ها با شرکتهای برای مالیات نرخ کاهش. ثروت می گردد مجدد توزیع های مبتنی بر

 75.از جمله سیاست های مالیاتی در این دوره است گذاران سرمایه

پرداخت بیش  کرد اعالم 2019 فوریه در مورنو یکی از اتفاقات این دوره، توافق جدید دولت با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بود. لنین

به تصویب  سال 30 تا شرایط برای و متوسط طور به ٪5 زیر های نرخ با جهانی بانک و پول المللی بین سوی صندوق از دالر وام میلیارد 10از 

البته پرواضح است که این وام پس از اعتماد سازی مورنو در پی اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در دو سال گذشته و  76 رسیده است.

 سیاست ها در سال های بعد تعلق گرفته است.مشروط به تداوم این 

 یارانه و در راستای اجرای بسته پیشنهادی صندوق بین المللی پول، سیاست ریاضتی را تشدید نمود و لغو 2019 سال اکتبر 2 در مورنو لنین

در نهایت  77.شد 2019 اکوادور اعتراضات آغاز باعث خود نوبه به این امر کرد. به منظور کاهش هزینه های اجتماعی اعالم را سوخت های

 78دولت مجبور شد با معترضان وارد مذاکره شده و در ازای توقف اعتراضات سراسری، اجرای سیاست ریاضتی را متوقف نماید.

 آثار مرحله سوم:

 بعیض مالیاتی ایجادتا توجه به ود بر گرچه هنوز برخی از آثار اجرای سیاست تعدیل ساختاری در دولت مورنو پدیدار نشده است، اما انتظار می

 دی در این کشور افزایش یابد.ی، شکاف طبقاتی  و نابرابری درآمشده به منظور تشویق سرمایه گذار

                                                             
7 5 http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article46999 
7 6 http://www.24ecuador.com/politica/ecuador-recibira-prestamo-de-mas-de-10-mil-millones-de-dolares-de-organismos-
internacionales/75425-noticias 
7 7 https://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2336032 
7 8 https://www.irna.ir/news/83516420 
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 و دهد افزایش سال در ددرص 3 از بیش را عمومی های هزینه تواند نمی دیگر همچنین بر اساس سیاست کاهش هزینه های عمومی، دولت

 صوصیخ که حالی در یابد، می کاهش توجهی قابل میزان به گذاری سرمایه بنابراین. کند محدود بدهی بهره بازپرداخت به را بودجه کسری

 .شود می تسهیل سال چندین طی در شده تضمین های یارانه طریق از سازی

 نبود که با ایجاد توافق میا 2019سال اعتراضات ایجاد شده پس از لغو یارانه سوخت نیز از جمله پیامد های سیاست تعدیل ساختاری در 

 معترضان و دولت و توقف این سیاست پایان یافت.
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 شیلی، آرژانتین و اکوادورتحلیل اثرات اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ( 5
 تین و اکوادور وجودیلی، آرژانشکشور  نظرات مختلفی در رابطه با تحلیل اثرات اجرای برنامه تعدیل ساختاری در آمریکای جنوبی و به ویژه سه

 دارد. بسیاری از این تحلیل ها به نوع نگاه تحلیل کننده و مکتب فکری او برمی گردد.

راتشان به رشد و در اظها دانند فق از اجرای سیاست های برنامه تعدیل ساختاری میطرفداران نئولیبرالیسم عمدتاا شیلی را یک نمونه مو

که اصالت  ز نگاه این عده، آنچهو رشد صادرات آن کشور در این دوره اشاره دارند. ا 1980تا  1960اقتصادی باالی شیلی در طی سال های 

تی که در این قدند مشکالده معتمشکالت بدنبال آن حل می گردد. این ع دارد، اصل آزاد سازی و خصوصی سازی است که اگر اجرا شود، بقیه

لیستی دولت ت های پوپور سیاسددوره به لحاظ اقتصادی در شیلی به وقوع پیوسته، بی ارتباط با سیاست های تعدیل ساختاری است و ریشه 

تورم و  موجب بروز است که ساختار های معیود داخلیو همچنین  آلنده از جمله ملی کردن صنایع داخلی و افزایش هزینه های اجتماعی

 کسری بودجه شده است.

ا رشد همین نگاه در مورد آرژانتین وجود دارد. طرفداران نئولیبرالیسم آرژانتین را به عنوان نمونه یک کشور توسعه یافته در آمریکای التین ب

کشور در دهه های اخیر را ناشی از سیاست های پوپولیستی دولت پرون نظیر  اقتصادی باال می دانند و نوسانات و بی ثباتی های اقتصادی این

 کاستی که اند کرده تأکید نیز دیگر برخی 79افزایش عرضه پول، ملی کردن صنایع، جایگزینی واردات و افزایش هزینه های دولت می دانند.

 .شد نمی دنبال کافی عزم با اقتصادی اصالحات که بود این 1990 دهه در اقتصادی گذاری سیاست اصلی

ین ادی در آمریکای التثبات اقتص ای از در مورد اکوادور نیز شاهد آن هستیم که برخی از طرفداران نئولیبرالیسم از این کشور به عنوان نمونه

  د.می دهن سبتتاری نیاد می کنند و مشکالت ایجاد شده در این دوره را به سیاست های ملی گرایانه قبل از اجرای تعدیل ساخ

اگرچه عوامل سیاستی و نهادی و زمینه های داخلی در بروز بی ثباتی اقتصادی تعدیل ساختاری معتقدند از سوی دیگر منتقدین سیاست های 

توان تأثیر اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در بروز این نابسامانی ها را نادیده گرفت. واضح  در کشور های مدنظر مؤثر بوده اند، اما نمی

است که وقتی لغو موانع جابجایی سرمایه همراه با آزادسازی قیمت ها و کنترل زدایی در حوزه سیاستگذاری دولت از سوی صندوق بین المللی 

                                                             
7 9 https://bourgeois.ir/?p=4744 
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رکود اقتصادی، افزایش فاصله طبقاتی و افزایش نرخ بیکاری نخواهد ای جز فرار سرمایه، پول تجویز می شود، اجرای این سیاست ها نتیجه 

 80داشت. همچنان که بررسی تجربه کشور های مختلف در این زمینه، این حقیقت را اثبات کرده است.

ر روی بعضی از باید صرفاا اری نبساخت در تحلیل اثرات سیاست های برنامه تعدیلنکته دیگری که منتقدین به آن پرداخته اند، این است که 

وزیع درآمد و نده نحوه تشان دهشاخص ها نظیر درآمد سرانه، رشد اقتصادی یا رشد صادرات تمرکز نمود. زیرا این شاخص ها به هیچ وجه ن

بود بخشیده ح کالن بهطسدر  ا راهاگرچه برخی از شاخص در این کشور ها میزان نابرابری در جامعه نیستند. اجرای برنامه تعدیل ساختاری 

ین کشور ها ااختاری در عدیل ساست، اما موجب افزایش نابرابری در جامعه و کاهش سطح رفاه عمومی شده است. در حقیقت اجرای برنامه ت

اهش ارزش پول کت ها نظیر ن سیاسمنافع و هزینه هایی داشت؛ هزینه اجرای این سیاست ها را عموم مردم پرداخت کردند، زیرا با اجرای ای

موم مردم عت ها برای ین سیاسضعیت رفاهی جامعه رو به وخامت نهاد. اما منافع اوملی، کاهش دستمزد ها و کاهش هزینه های اجتماعی، 

ع درآمد و ود در توزیت. بهبنبود، بلکه به شرکت های بزرگ صادراتی و بانک ها و ذینفعان آزاد سازی تجاری و خصوصی سازی تعلق داش

 ش فاصله طبقاتی، شاخص بسیار مهمی است که گویا در اندیشه نئولیبرالیسم جایگاه چندانی ندارد. کاه

پوپولیسم به معنای طرفداری از مردم در مقابل نخبگان است و نئولیبرالیسم دوگان نادرستی است.  -منتقدین معتقدند دوگان پوپولیسم

اقتصادی. این دو در برابر یکدیگر نیستند. بلکه واژه جدیدی در این زمینه وجود دارد به  نئولیبرالیسم یعنی اباحه گری در حوزه سیاست گذاری

ینه نام پوپولیبرالیسم، یعنی لیبرالیسمی که با ادعای طرفداری از مردم، به نفع نخبگان سیاسی و اقتصادی سیاستگذاری می کند، در حالیکه هز

 81این سیاستگذاری را مردم باید بپردازند.

 جمع بندی این نظرات به چند نکته اشاره می شود:در 

در دهه های اخیر، نقش برخی از سیاست های نادرست  در تحلیل عوامل اثر گذار بر بی ثباتی کشور های شیلی، آرژانتین و اکوادور -1

اقتصادی و ساختار های ناسالم داخلی واضح است. اما این به معنای بی اثر بودن سیاست های تعدیل ساختاری در این زمینه نیست. 

اری که از سوی در تحلیل عوامل اقتصادی نباید شرایط را به شکل مطلق و صفر و یکی بررسی کرد. سیاست های تعدیل ساخت

کاهش فقر و تسریع در روند توسعه اقتصادی به  رشد اقتصادی، افزایش صادرات، صندوق بین المللی پول دیکته شده اند، با هدف

                                                             
 .شاخص اندیشکده مسئول و اقتصادی مسازل کارشناس رهجو، آقای با مصاحبه80
 مصاحبه با آقای امیر حسینی، کارشناس مسازل اقتصادی و عضو اندیشکده یقین.81
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اما اگرچه برخی از این اهداف نظیر رشد اقتصادی یا افزایش صادرات در مقاطعی برآورده شده اند، دولت های مختلف ابالغ شده اند. 

نه تنها که برخی از اهداف ادعایی صندوق از تجویز این سیاست ها نظیر کاهش فقر و تسریع در توسعه اقتصادی بینیم در عمل می 

محقق نشده، بلکه این سیاست ها منجر به تشدید مشکالت اقتصادی و بی ثباتی های داخلی این کشور ها و یا ایجاد مشکالت جدید 

 شده است.نیز تر 

ع ارتباط ه نقطه شروکی دهد مسه کشور با صندوق بین المللی پول و اجرای برنامه تعدیل ساختاری نشان  بررسی روند همکاری این -2

ها، آنها را  ی این کشوری باالمیان این کشور ها و صندوق و مذاکره برای دریافت وام، بحران بدهی بوده است. در حقیقت بدهی ها

ام از ومل، دریافت عدر ما اب حمایت صندوق بین المللی پول سوق داده است. به سمت اجرای برنامه تعدیل ساختاری به منظور جل

برخی  وزایش داده شور افصندوق و اجرای سیاست های تعدیل ساختاری نه تنها موجب کاهش بدهی نشده، بلکه بدهی را در این ک

چ بدهی ا در مارپیهکشور  فتار شدن اینشاخص های دیگر اقتصادی را نیز دچار وخامت کرده است. اجرای این سیاست ها موجب گر

  ه است.شده است و آنها را برای دریافت وام بیشتر به اجرای بیشتر سیاست های ریاضتی صندوق ترغیب نمود

ر شد، بسیاری از ه قبالا ذککانطور نقد سیاست های نئولیبرالیسم در این زمینه به معنای حمایت از پوپولیسم یا سوسیالیسم نیست. هم -3

ت گذاری های سایر سیاس اخلی وددو گان ها نادرست هستند. بلکه در کنار اثرات ناشی از تعدیل ساختاری، باید به زمینه های  این

 نادرست اقتصادی نیز توجه داشت.

د فزایش رشادی نظیر ات اقتصبا بررسی روند اجرای برنامه تعدیل ساختاری در این سه کشور به این نتیجه می رسیم که آثار مثب -4

ای هرای سیاست ند و اجبه شکل مقطعی و کوتاه مدت بوده ا اقتصادی، کاهش تورم و افزایش صادرات در این کشور ها عمدتاا

کی از اهداف مهم ر حالیکه یورد. دصندوق بین المللی پول نتوانسته است روند پایداری را برای حفظ و تداوم این دستاوردها فراهم آ

 رسیدن به رشد و توسعه پایدار است و نه مقطعی و کوتاه مدت.کشور ها در زمینه اقتصاد، 

 های سیاست اهداف از یکی شد، ذکر قبالا که همانطوریکی از مهمترین پیامدهای سیاست های تعدیل ساختاری، فرار سرمایه بود.  -5

 جابجایی به کمک و سرمایه پایدار جریان تأمین منظور به سرمایه جابجایی موانع کلیه و سرمایه کنترل حذف ساختاری، تعدیل

با حذف موانع . بود قضیه این عکس افتاد، اتفاق عمل در که آنچه اما. است جهان های کشور سایر و مدنظر های کشور میان سرمایه

از کشور  -که عمدتاا تخصیص یافته از صندوق بین المللی پول بوده اند–انتقال سرمایه، قسمت قابل توجهی از منابع مالی کشور ها 

که اوج اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در  1991تا سال  1981بر اساس آمارها، کشورهای آمریکای التین از سال  خارج شد.
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لغو موانع انتقال کنترل سیاست پولی و  این واقعیت نشان می دهد که کاهش 82این کشور هاست، با فرار سرمایه مواجه بوده اند.

نه تنها به افزایش سرمایه گذاری منجر نخواهد شد، بلکه سرمایه موجود در اقتصاد را نیز از کشور خارج سرمایه از سوی دولت ها 

 کرده و تولید را از آن سرمایه محروم می نماید. 

واحدی را  ن نسخه هایمی تواپیامد های تعدیل ساختاری در این سه کشور نشان داد که برای رساندن کشور ها به رشد و توسعه، ن -6

دی و درجه تصاقاساختار های  رای تمامی کشور ها تجویز کرد؛ بلکه باید شرایط داخلی، محدودیت ها خاص کشور ها، تنوع نهادی،ب

 توسعه یافتگی آنها را نیز در سیاست گذاری ها لحاظ کرد.

  

                                                             
8 2 “The Crisis that Was Not Prevented: Lessons for Argentina, the IMF, and Globalisation”, p. 72, 

http://fondad.org/publications/argentina.html 
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 داللت های پژوهش برای اقتصاد ایران( 6
اری از یش روی بسیکنون پهماسیاست های تعدیل ساختاری در کشور های مختلفی اجرا شده است و تجربه حاصل از اجرای این سیاست ها 

ربه مشابهی نسبت به کشور های اجرا شد و تج 1375تا  1369طول سال های  این سیاست ها درنیز در ایران کشور های در حال توسعه است. 

ان نیامد، به می المیمهوری اسی مختلف جاگرچه نامی از تعدیل ساختاری در سیاست های دولت هانیز پس از آن آمد.  آمریکای التین بدست

این سیاست ها  جربه اجرایتاساس  بر همیناما نگاه نئولیبرالی در بسیاری از سیاست گذاری های اقتصادی کشور تا به امروز دیده می شود. 

 لت هایی برای سیاستگذاران فعلی اقتصاد ایران داشته باشد:می تواند دال -70دهه –در ایران  در کشور های آمریکای التین و

از یکسو و نوسانات نرخ در کشوری مانند ایران که به دلیل تحریم های مالی و نفتی، با کاهش درآمد ها و منابع ارزی فرار سرمایه:  -1

 از سال، خالص تراز سرمایه کشور بر اساس آمارهای بانک مرکزی مهم است.روبروست، مدیریت منابع ارزی بسیار ارز از سوی دیگر 

 83منفی بوده است. -آخرین آماری که در این زمینه در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی موجود است– 1397تا سه ماهه اول  1394

شور خارج شده است، اما شواهدی وجود دارد که اگرچه منفی بودن تراز سرمایه به این معنا نیست که معادل همین تراز منفی، ارز از ک

کاهش ارزش پول ملی، نرخ بهره باالی بانکی و سایر عوامل ساختاری و نهادی، در  ،به دلیل بی ثباتی در نظام ارزینشان می دهد 

عرضه ارز، یکی از  به دلیل ایجاد محدودیت در طرف که این امر هستیمشاهد خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور  سال های اخیر

 عوامل تشدید بحران های ارزی در کشور و تداوم بی ثباتی و نوسانات ارزی بوده است. 

دولت ها  رمایه توسطو کنترل سو لغبر کاهش موانع انتقال سرمایه در برنامه تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول  از طرف دیگر

ان می دهد در ای اخیر نشر سالهیکای التین در اجرای این سیاست و تجربه ایران دتأکید کرده است. بنابراین تجربه کشور های آمر

ه گونروبروست، هر -خروج سرمایه هستند که زمینه ساز-شرایطی که کشور با فقدان سیاستگذاری مطلود و مشکالت ساختاری 

تشدید  شدید رکود،تذاری، گکاهش سرمایه  اقدام در جهت لغو کنترل سرمایه موجب افزایش فرار سرمایه از کشور و به دنبال آن

 بحران ارزی و تورم خواهد شد.

                                                             
 https://www.cbi.ir/category/EconomicTrends_fa.aspx   نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی  83
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رای سیاست اجی پول و الملل : همانطور که قبالا نشان داده شد، یکی از مهمترین پیامد های دریافت وام صندوق بینبدهی خارجی -2

جی بلیه هی های خارباشت بدایجاد یا افزایش بدهی های خارجی است. دور باطل دریافت وام از صندوق و انهای تعدیل ساختاری، 

 ای است که بسیاری از کشور های بدهکار صندوق بدان گرفتار شده اند. 

 رات و گسیلسترش صادرویکرد صندوق که گتجربه اجرای سیاست تعدیل ساختاری در کشور های آمریکای التین و با توجه به 

ی شوند. ی انباشت مای صادراتداخلی در شرکت همنابع عمدتاا منابع حاصل از وام و منابع مالی به سمت شرکت های صادراتی است، 

مسیر  بع ازاین منا -تتاری اسکه خود از جمله سیاست های تعدیل ساخ–قسمتی از این منابع به علت کنترل زدایی و مقررات زدایی 

سمت می گردد. ق و زمینه برای خروج این منابع از کشور یا مفاسد اقتصادی فراهم خارج می شود -گسترش صادرات–اصلی خود 

نابع ه یا جزو مشود ک اندکی از این منابع که صرف گسترش صادرات می شود، بنا بر تأکید صندوق صرف صادرات کاالهایی می

 ،ام سررسید وامه و در هنگا نداشتروام های صندوق، بازدهی الزم ده پایینی تولید می شوند. در نتیجه معدنی هستند یا با ارزش افزو

صورت این  که در این –ی کند مدولت توان بازپرداخت اصل و سود وام ها را ندارد. در نتیجه یا دولت درخواست دریافت مجدد وام 

رید و رفاه کاهش قدرت خ ونرخ ارز افزایش یافته و بدنبال آن شاهد جهش تورمی یا با کمبود منابع ارزی،  و -چرخه تکرار می گردد

 مردم خواهیم بود. 

که دولت وقت از برخی نهادهای بین المللی وام دریافت کرده بود،  1370این روند پیش از این در ایران نیز تجربه شده بود. در دهه 

 84میلیارد دالر افزایش یابد 17.7شد بدهی خارجی ایران در پایان دولت وقت به در بازپرداخت آنها دچار مشکل شد و این امر موجب 

 درصد برسد.  49نرخ ارز افزایش یابد و در نتیجه نرخ تورم به رقم و در اثر کمبود منابع ارزی، 

میلیارد دالر  9یافته و به این تجربه امروز در برابر سیاستگذاران ایرانی است. اگرچه میزان بدهی خارجی ایران هماکنون کاهش 

علی –زمینه های نهادی و ساختاری هدایت این اعتبار به سمت تولید داخلی فراهم نباشد ، اما در شرایطی که 85رسیده است

دریافت وام از صندوق   -الخصوص تحت سیاست های تعدیل ساختاری که امکان کنترل و هدایت سرمایه را از دولت سلب می نماید

موجب تشدید تورم، رکود، بیکاری، بی ثباتی اقتصادی و کاهش رفاه جامعه یل ساختاری می تواند آغاز دومینویی باشد که و اجرای تعد

 گردد.

                                                             
8 4 https://www.khabaronline.ir/news/1250409 
8 5 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/24/2202157 
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ادن نظور سوق ده به مرفاه اجتماعی: یکی از سیاست های تعدیل ساختاری، کاهش هزینه های عمومی دولت و کاهش کسری بودج -3

ر این امست، اان داده نشکشور های مختلف در این پژوهش ت است. همانگونه که تجربه گسترش صادرامنابع مالی کشور به سمت 

شور صادراتی ک ای غیرهموجب افزایش شکاف طبقاتی و برهم خوردن توزیع منابع در کشور می گردد، افزایش هزینه فرصت بخش 

 شود.  معه میاهش رفاه عمومی جاو رکود در آن بخش ها می گردد. از طرف دیگر کاهش هزینه های عمومی منجر به ک

سیب پذیر آیژه اقشار ودم به قدرت خرید اقشار مختلف مر افزایش و در ایران نیز یکی از عواملی که در سال های اخیر موجب حفظ

سترش ولت برای گده های هزین ،مایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد امام خمینیحمایت نهاد های ح شده است، پرداخت یارانه؛

صندوق های  وتماعی پرداختی های دولت به نظام تأمین اجآموزش و پرورش، هزینه های دولت برای گسترش بهداشت عمومی، 

علت  یران که بهاصوص در خکاهش هزینه های اجتماعی در راستای سیاست های تعدیل ساختاری، به  ناابوده است. یقی بازنشستگی

ی و فاه اجتماعرکاهش  ای غیر صحیح و مشکالت ساختاری در معر  بی ثباتی ها و نوسانات اقتصادی است، موجبسیاستگذاری ه

  ود. جربه شده بتین تالآسیب پذیرتر شدن اقشار کم درآمد در کشور خواهد شد. چیزی که پیش از این در کشور های آمریکای 

دایی و آزاد ل زلیسم، کنترئولیبراسیاست های تعدیل ساختاری و عموماا مکتب ن یکی از مؤلفه هایآزادسازی قیمت ها و کنترل زدایی:  -4

داخت از جمله پر –ختلف مسازی قیمت هاست. بر اساس این سیاست هرگونه اقدام دولت برای پایین نگه داشتن قیمت ها از طرق 

رمانی معروف ه به شوک دکن سیاست ر سپرده شود. ایباید متوقف و تعیین قیمت به بازا –یارانه، کنترل نرخ ارز، قیمت گذاری و ... 

ت. در دمی شده اسضات مراست، در کشور های مختلف موجب اختالل در نظام قیمت گذاری، افزایش شدید تورم و شکل گیری اعترا

 مشابه بوده اند.  دارای نتایب -98نظیر کاهش یارانه بنزین در سال –ایران نیز سیاست های مشابه 

شده است و تالش  سیاستیصرفاا با پدیده های اقتصادی برخورد مکتب نئولیبرالیسم رسد مشکل اصلی این است که در به نظر می 

شده است صرفاا با سیاست های قیمتی نتایب مدنظر بدست آید، بدون اینکه ریشه های تاریخی و فرهنگی و زمینه های نهادی و 

فلذا در کشور  86قرار گیرد و تأثیر آنها در تحقق هدف مطلود لحاظ شود.کشورهای مختلف مدنظر ی ساختاری مشکالت اقتصاد

هایی که سیاست های تعدیل ساختاری را اجرا نموده اند، نه تنها اهداف مطلود محقق نشده اند، بلکه بر پیچیدگی شرایط اجتماعی، 

 سیاسی و اقتصادی نیز افزوده شده است.
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صادی و رهنگی، اقتتماعی، فتعدیل ساختاری بدون توجه به زمینه های خاص نهادی، اجاجرای سیاست های  بنابراین در ایران نیز

دی است، ختلف اقتصاهای م سیاسی کشور و بدون حل مشکالت ساختاری و سیاستی که منشأ بی ثباتی ها و اختالل ها در زیر نظام

 های اقتصادی خواهد شد. موجب تشدید بی ثباتی

  



 یجنوب یکایدر آمر (IMF) پول یمللالنیصندوق ب یهااستیس یگزارش پروژه: عواقب اجرا -تحلیلگران اقتصاد مقاومتی ه بکش

38 

 

 جمع بندی( 7
اجرای این  ظر می رسدنان، به اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در کشور های آمریکای التین و در مقاطعی در ایربا توجه به تجربه 

 سیاست ها در ایران به دو علت می تواند چالش آفرین باشد:

عه تجویز ل توسدرحا عموماا برای تمامی کشور های یک نسخه واحدصندوق بین المللی پول، سیاست های تعدیل ساختاری را بعنوان  -1

مر مستثنا ایز از این یران نو ا مقتضیات خاص هر یک از این کشور ها به طور مجزا در این سیاست ها دیده نشده استکرده است و 

 شد.شور بانیست. در حالیکه تجویز نسخه سیاستی برای هر کشوری باید بر اساس شرایط خاص نظام اقتصادی آن ک

های  ند و زمینهحقق شوم عمدتاا و صرفاا با سیاست گذاری قیمتیدر سیاست های تعدیل ساختاری تالش شده است اهداف مطلود  -2

، در این ترین موانع رشد و پیشرفت آنها بوده است که جزو اصلی -ز جمله ایرانا-فرهنگی و مشکالت ساختاری اقتصاد کشور ها 

اه را برای رشد، بلکه  نخواهد نه تنها موجب تحقق اهداف مدنظرسیاست ها نادیده گرفته شده است. بنابراین اجرای این سیاست ها 

 دستیابی به آنها دشوارتر خواهد کرد. 
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