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 خالصه مدیریتی

ری کس مچونهالمللی است. معموالً عواملی بین استقراض خارجی یکی از روش های متداول تأمین مالی 

ت ای مدیریزی برابع ارکمبود من و کسری بودجه، کمبود منابع مالی برای انجام پروژه ها تراز پرداخت ها،

برخی  اخیر در دهه هایفت وام خارجی از سوی برخی کشور ها می شود. اما بازار ارز موجب تقاضای دریا

ده است. للی شدالیل سیاسی نیز باعث اقدام برخی از کشورهای در حال توسعه برای اخذ وام های بین الم

ض ستقرااف نظر از انگیزه هایی که موجب ترغیب دولت ها در اقدام به استقراض خارجی شده است، صر

عتی و ای صنی یک کشور زمانی توجیه پذیر است که اوالً امکانات داخلی برای تأمین نیاز هخارجی برا

فنی  یا دانش کاال تولیدی کشور کافی نباشد و کشور برای انجام پروژه های صنعتی و تولیدی نیاز به واردات

 وروژه ها پاز  دقیق و به تبع آن نیاز به سرمایه خارجی داشته باشد که تشخیص این امر نیازمند برآوردی

د اشته باشدقراض نیازمندی های آنهاست. ثانیاً کشور برنامه دقیقی برای مدیریت صحیح منابع حاصل از است

داخت ای بازپرفی برو به لحاظ زمان بندی به گونه ای منابع را مدیریت نماید که در زمان سررسید، منابع کا

داشته  رزی آوریوند، امنابع حاصل از وام برای آنها هزینه می شوام وجود داشته باشد. ثالثاً پروژه هایی که 

این  م تحققارزی روبرو نشود. عدباشند تا کشور برای بازپرداخت اصل و فرع وام در سررسید با مشکل 

چنین و هم شرایط در استقراض خارجی موجب ایجاد مخاطراتی از قبیل بحران ارزی، بحران بدهی و تورم

   داخلی کشور خواهد شد. معطل ماندن منابع

جهانی،  نکو با (IMF) پس از کنفرانس برتون وودز و تشکیل نهادهایی چون صندوق بین المللی پول

ل ای در حاشورهر کاز سوی این نهادها برای ترویج نئولیبرالیسم و آزادسازی اقتصادی د تالش بی وقفه ای

ر رشد دم خارجی ن واو مؤثر بود ت ها به نئولیبرالیسماعتقاد برخی از دول توسعه انجام شد. این امر در کنار

و للی به دین المبر همین مبنا وام های باقتصادی، راه را بیش از پیش برای اخذ وام خارجی هموار ساخت. 

 د.ی شونقسم وام مشروط به اجرای سیاست ها یا افشای برخی از اطالعات و وام غیر مشروط تقسیم م

در کشور وام گیرنده « تعدیل ساختاری»اجرای یک بسته سیاستی به نام  مشروط به IMFتخصیص وام 

. این بسته سیاستی حاوی سیاست هایی در راستای حذف کنترل و مداخالت دولت در اقتصاد و سپردن است

 یآزاد ساز، زدایی مقرراتو شرکت ها و پروژه های دولتی  یساز یخصوص. استآن به سازوکار بازار آزاد 

از  دولت یها نهیکاهش هز، فع موانع واردات، آزادسازی مالی و رفع کنترل دولت بر انتقال سرمایهو ر یتجار

از جمله خطوط اصلی برنامه  صادرات مواد خام و با ارزش افزوده پایین تیتقوو جمله هزینه های اجتماعی 

حصول شرایط مناسب  این شروط به منظور اطمینان این نهاد از IMFبنابر ادعای تعدیل ساختاری است. 



 

برای بازپرداخت وام ها در موعد مقرر وضع شده اند. اما تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نظیر 

شیلی، آرژانتین و اکوادور نشان می دهد این شروط نه تنها شرایط را برای بازپرداخت بهتر وام ها تسهیل 

  ی در این کشورها تبدیل شده است.نکرده، بلکه خود به عاملی برای انباشت و بحران بده

هره نرخ ب به واسطه افزایشاگرچه استقراض خارجی و به تبع آن اجرای سیاست های تعدیل ساختاری، 

د و ش تولیدر کوتاه مدت موجب کاهش تورم و افزایداخلی و گسیل منابع ارزی به شرکت های صادراتی، 

در ی استقراض خارج یریپذ هیشروط توج عدم تحققصادرات در کشور های مذکور شده است، اما 

ساس ابر –ور لغو کنترل و نظارت دولت بر نقل و انتقال سرمایه در کشاز یکسو و کشورهای وام گیرنده 

ژه های ر پروداز سوی دیگر زمینه را برای عدم تخصیص وام های خارجی اخذ شده  -برنامه تعدیل ساختاری

ای ارزی رآمدهصادرات نیز اگرچه در کوتاه مدت موجب افزایش د کشور و فرار سرمایه فراهم نمود. تقویت

ای و کااله د خامکشور شد، اما چون بر اساس برنامه تعدیل ساختاری، تقویت صادرات متمرکز بر صادرات موا

 فتی کافیدریا با ارزش افزوده پایین بود، درآمد ارزی ناشی از آن برای پوشش دادن اصل و فرع وام های

ن شکل بحرابا م براین کشورهای وام گیرنده در زمان سررسید وام دچار کمبود منابع ارزی شده ونبود. بنا

ن آتبع  معضل دیگری که در اثر استقراض خارجی و به ران بدهی خارجی دچار روبرو شدند.ارزی و بح

رخ ارز نازی دسکاهش ارزش پول ملی در اثر آزاسیاست های تعدیل ساختاری در این کشور ها به وجود آمد، 

ت و فاهی دولی و ربود. این مسئله که بحران ارزی در تشدید آن مؤثر بود، در کنار کاهش هزینه های اجتماع

وقوع  وراتی تمرکز منابع مالی در شرکت های صادراتی، موجب تغییر توزیع درآمد به نفع شرکت های صاد

به  ر شد.کاری و شکاف طبقاتی در کشورکود اقتصادی در سایر بخش های اقتصادی و همچنین افزایش بی

ط ی توسبیان بهتر اجرای برنامه های تعدیل ساختاری به جای آنکه توان بازپرداخت وام های خارج

بع آن به ت وکشورهای وام گیرنده را ارتقا دهد، به سازوکاری برای تعمیق و انباشت بدهی های خارجی 

 ل شده است. بحران ارزی، تورم، بیکاری و شکاف طبقاتی تبدی

در ایران نیز روند استقراض خارجی که از زمان قاجاریه با استقراض از دولت های روسیه و انگلستان آغاز 

در میان اعضای مؤسس این در زمان پهلوی دوم با برگزاری کنفرانس برتون وودز و حضور ایران شده بود، 

پس دریافت چند فقره وام از این دو نهاد و بانک جهانی و س IMFکنفرانس، زمینه برای عضویت ایران در 

فراهم شد. پس از انقالب اسالمی ایران به علت خصومت آمریکا با جمهوری اسالمی، نهادهای مالی بین 

المللی از اعطای وام به جمهوری اسالمی امتناع نمودند. با کاهش درآمد های نفتی و منابع ارزی کشور در 

همچون کسری بودجه و کمبود منابع ارزی جهت تأمین نیازهای  دوران جنگ تحمیلی و بروز مشکالتی

برداشته شد. پس از  1364وارداتی کشور، اولین گام استقراض خارجی با مدل یوزانس در قانون بودجه ارزی 



 

ایت این برنامه در سال هپس از انقالب فراهم شد و در نپذیرش قطعنامه، مقدمات تهیه اولین برنامه توسعه 

 5درصد از منابع ارزی ایران در طول  10صویب رسید. بر اساس پیش بینی این برنامه، بنا بود به ت 1368

 -سال این برنامه از طریق استقراض خارجی تأمین شود. اما دالیلی نظیر عدم مدیریت منابع ارزی کشور

خصیص وام های ت-بندی تخصیص وام ها عدم رعایت زمان -شامل وام های دریافتی و منابع ناشی از صادرات

بینی  خوشاجرای سیاست های تعدیل اقتصادی و آزادسازی اقتصادی،  -کوتاه مدت در پروژه های بلندمدت

و در  در پیش بینی قیمت نفت و درآمد نفتی در طول زمان اجرای برنامه و به تبع عدم تحقق پیش بینی ها

باعث شد در نهایت در سررسید  یک کالم عدم تحقق شرایط توجیه پذیری استقراض خارجی دی ایران

بازپرداخت وام، دولت با مشکل کمبود منابع ارزی جهت بازپرداخت و بحران ارزی روبرو گردد. این مسئله در 

منجر به افزایش تورم، رکود، شکاف طبقاتی و ایجاد بحران های اجتماعی در ایران شد. پس از آن نیز نهایت 

خذ وام از بانک جهانی نمود، اما به علت کارشکنی های آمریکا، موفق به ایران در چند پروژه محدود اقدام به ا

 نشد.  IMFاخذ وام از 

گی با نگاتنتبا توجه به سهم قابل توجه درآمدهای نفتی در بودجه دولت، تقاضای وام خارجی ارتباط 

دلیل  ، بهتینوسانات قیمت نفت و درآمد نفتی داشته است؛ به شکلی که معموالً با کاهش درآمدهای نف

نابراین بعکس. افزایش کسری بودجه دولت، تقاضای دولت ها برای استقراض خارجی نیز افزایش یافته و بال

الی منابع ممنشأ استقراض خارجی در ایران، نه مشکل کمبود منابع مالی، بلکه مشکل تخصیص و مدیریت 

 در ایران به ویژه رفع کسری بودجه است. 

دارای اهمیت  -اعم از سرمایه داخلی یا خارجی-وش تأمین و تخصیص منابع مالیبنابراین آنچه که در ر

، میزان ارزآوری پروژه ها و است، برآورد صحیح از میزان نیاز به سرمایه خارجی در پروژه های مختلف کشور

در منابع مورد نیاز برای انجام پروژه ها است. در صورتی که نحوه مدیریت و تخصیص منابع ارزی کشور 

داخل کشور موجود باشد، پروژه های مدنظر آورده ارزی نداشته باشند و مدیریت صحیحی در تخصیص 

منابع ارزی کشور وجود نداشته باشد، هر گونه اقدام برای استقراض خارجی موجب معطل ماندن منابع 

رسید و در نتیجه داخلی از یکسو و ایجاد مخاطراتی نظیر  کمبود منابع ارزی برای بازپرداخت وام در سر

 بحران های ارزی و سایر تبعات نظیر افزایش تورم و بیکاری خواهد شد.
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 قدمهم

 یکیهمواره  یافتگیبه مرحله توسعه  یافتگیو گذار از مرحله توسعه ن یبه رشد و توسعه اقتصاد یابیدست

فرراهم  زانیدارد که م یامر لوازم نیمختلف بوده است. اما تحقق ا یاهداف دولت ها در کشورها نیاز مهمتر

لوازم توسعه  نیاز مهمتر یکی. تبه اهداف مذکور مؤثر بوده اس یابیدست تیفیلوازم در سرعت و ک نیبودن ا

 یکریهمواره  «یمنابع مال نیتأم»اساس  نیامر است. بر هم نیتحقق ا یبرا یکاف یوجود منابع مال ،یافتگی

 نرهیهز نیمختلف بوده است. تأم یو نخبگان در کشورها یدولت ها، فعاالن اقتصاد یدغدغه ها نیاز مهمتر

نشده، کنترل تراز  ینیب شیبحران ها و مقابله با حوادث پ تیریمد نهیهز نیدولت، تأم یو عمران یجار یها

 ژهیرمختلف بره و یها در حوزه ها تیتداوم و گسترش فعال ،یو مال یپول یپرداخت ها و نوسانات در بازارها

در  یمرال نیترأم یباالتر از جمله ضرورت هرا یبه رشد اقتصاد یابیو دست یرساختیو ز یدیتول یها تیفعال

 است. ختلفم یکشور ها

موجود در کشرور  یرسند که منابع مال یم جهینت نیبه ا یاز موارد، دولت ها و فعاالن اقتصاد یاریبس در

حرکرت کررد و  یالملل نیب یمال نیو الزم است به سمت تأم ستین یبه اهداف ذکر شده کاف یابیدست یبرا

 نیترأم یروش هرا نیمهمترراز  یکریاست.  یالملل نیب هیاستفاده از سرما یمسئله آغازگر تالش ها برا نیا

پول و  یالملل نیصندوق ب رینظ یالملل نیب یمال یاز نهاد ها یاست. برخ یاستقراض خارج ،یالملل نیب یمال

در حال توسعه، وام  یکشورها یدر انجام پروژه ها عیو تسر یمال یبه منظور مقابله با بحران ها یبانک جهان

 کشورها اختصاص داده اند.  نیرا به ا ییها

مهمتررین ابعراد وام هرای  ،یالمللر نیوام ب افتیدر یمدل ها و ضرورت ها یپژوهش ضمن بررس نیا در

وام  افرتیدر در رانیرقه او سپس با مطالعه تجربه و سراب صندوق بین الملی پول و بانک جهانی تشریح شده

 خواهد شد. یآن بررس نیگزیاج یراهکارها نیامر و همچن نیآثار و تبعات ا نیمهمتر ،یالملل نیب
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 یالملل نیب یمال نیمختلف تأم یبر مدل ها یمرور

 یور براکش کیدر  یبخش خصوص ایآن دولت  یشود که ط یاطالق م یندیبه فرا یالملل نیب یمال نیتأم

 یانک هاام بو ،یالملل نیب یوام ها ریخارج از کشور نظ یا هیخود از منابع سرما یها نهیادن هزپوشش د

 .دینما یاستفاده م یگذار هیسرما یصندوق ها و شرکت ها هیو سرما یخارج یخصوص

 مدل های مختلف تأمین مالی بین المللی -1

 شوند: یم میبه دو قسمت تقس یالملل نیب یمال نیتأم یروش ها یبه طور کل

 یگذار هیسرما یروش ها -1-1

 یگرذار هیسررما ه،یسررما یکشرور متقاضر یدر پروژه ها یکننده اعتبار به نوع نیروش ها، نهاد تأم نیدر ا

 است. کیشر یگذار هیاز آن سرما یناش انینموده و در سود و ز

 روش های قرضی -2-1

کلرف مکنرد و  یمر افتیدهنده درموسسه وام ایرا از کشور  یوام ریپذهیکشور سرما یاستقراض یهادر روش

 گونرهچیدهنرده هموسسره وام ایرها کشور نوع روش نیمقرر اقساط را بپردازد. در ا یدهایاست که در سررس

عنروان  از آنها بره توانیم که یقرض یهااست؛ روش رندهیگمتوجه وام هاسکیو تمام ر ردیپذیرا نم یسکیر

زپرداخرت ها آن اسرت کره باروش نیوجه مشخصه ا باشندیهمراه مبازپرداخت  نیوام نام برد عمدتاً با تضم

توجه م هیبرگشت سرما سکیر گری. به عبارت دشودیم نیتضم یتجار یهابانک ایدولت  یاز سو یمنابع مال

 ایمان دولت ضامن که ه قیاز طر یکننده منابع مال افتیو در ستین یکننده منابع مال نیتام ای گذارهیسرما

سارت برر ختعهد جبران  ای دیبر تعهد بازپرداخت منابع در سررس یمبن یاضمانت نامه باشد،یم یبانک تجار

 ،یخرارج ینیتضرم یهراوام هیرکنرد. کل یارائه م یکننده منابع مال نیکننده منابع به تام افتیاثر قصور در

 ،یجهران بانرک ،یبانک ریغ یو مال یپول یهاسازمان ،یالمللنیب هایبانک توسط که …و  نانسیو فا وزانسی

در  شرود،یم جادیها ادولت یو حت یموسسات مال ریسا ،یمانند توسعه اسالم یاو منطقه یاتوسعه یهابانک

ست، در اکه بر آن مترتب  ینیبخاطر تضم یبندطبقه نیموضوع ا ی. منابع مالرندیگیم یجا یبندطبقه نیا

 .شوندیم یتلق یبانک ستمیسدولت و  یکشور به عنوان بده یهاتراز پرداخت

 مدل های تأمین مالی بین المللی به روش قرضی به شرح زیر است:مهمترین 
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 نانسیفا -1-2-1

 اتیرعمل را به منظور یوام یخارج یموسسه تجار ایبانک  کیمفهوم هستند که  نیبد نانسیفا یقراردادها

 نیبنابرا کردن آن ندارد و نهیزه یرو یپرداخت کرده و در واقع کنترل یشرکت مشخص ایبه کشور و  ینیمع

رف طراصرل و فررع آن را از  یاشردهنییتع یدهایبه ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسر یبرا زین یتعهد

 هیمدت انتقال سررماروش کوتاه کی نانسیکند. روش فا یم افتیکننده قرارداد در نیبانک تضم ایقرارداد و 

 آن برگشت به همراه سود هیاصل سرما ستیبایزپرداخت وام، مموعد با دنیپس از فرارس رایبه کشور است، ز

 هیروجت یاسرت کره دارا ییهراآن به طرح صیتخص ،یوام ارز افتیشرط در در نیترمهم نیداده شود؛ بنابرا

 نسنرایدو روش شرامل فا یرا داشرته باشرند.  بره طرور کلر یمعقرول هیبوده و نرخ بازگشت سررما یاقتصاد

گردان، . در روش خرودردیرگیهرا مرورد اسرتفاده قررار مپروژه یمال نیتام یان براخودگرد ریخودگردان و غ

شرته رز را داابه صورت  التیبازپرداخت اقساط تسه یصدور کاال برا یید توانایکننده اعتبار با افتیشرکت در

موسسره  مشخص، توسط یپروژه اقتصاد یاجرا یالزم برا هیسرما رخودگردان،یغ نانسیباشد. اما در روش فا

 .شودیم نیتام یبانک عامل خارج ایو  یاعتبار

 وزانسی -2-2-1

 در قبال شده افتیدر زاتیو تجه یفناور متیتوافق بر پرداخت ق یبه معن یگذارهیدر اصطالح سرما وزانسی

ه شرکل بر)ورود کاال و خردمات  وزانسیمدت، استقراض کوتاه یهااز روش یکی .باشدیدار مارائه برات مدت

کشرور  داتیراز فرروش تول تیراحم یبرا یصنعت یکشورها یو مال یپول یکه معموالً بازارها اشدبی( مهینس

 نیو ترأماسرت مردت ها کوتاهنروع از اسرتقراض نیزمان بازپرداخت ا .کنند یم نیتضم ای نیخود آن را تام

 کند. یها مطالبه مدولت قیبرگشت اصل و فرع را از طر یبرا یکاف یهانیمنابع تضم نیکننده ا

 نانسیفایر -3-2-1

 یاعتبار خط کیاست که در چارچوب  یاعتبار التیتسه ی( نوعیداخل وزانسی ای) نانسیفایر یاسناد اعتبار

خرط  نیرا شرود. از راه یقرارداد اعطا مر کیتحت  یدو مؤسسه مال ایدو بانک  انیکوتاه مدت برقرار شده م

بره  یقردنحمرل بره صرورت  ادزمان معامله اسنو فروشنده در  داریخر نیمورد معامله ب یوجه کاال یاعتبار

زار کننده وجه پرداخت شده به فروشنده توسط بانک کرارگ شیشود، سپس بانک گشا یفروشنده پرداخت م

 کند. ینموده و بازپرداخت م افتیدر داریسال بعد به همراه بهره از خر کیرا 
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 یالمللنیب یهاوام -4-2-1

رفع بحران ها، درخواست خود را به  ایپروژه ها و  یمنظور اجرااعتبارات به  یمتقاض یشورهاروش، ک نیا در

از بانرک  یبرخ نیو همچن ی( و بانک جهانIMFپول ) یالملل نیهمچون صندوق ب یالملل نیب یمال ینهادها

 یوام و در برخر یت متقاضیدرخواست و صالح ینهادها با بررس نیدهند و ا یارائه م یخارج یخصوص یها

گونه وام ها طرف  نی. در اندینما یم یمتقاض یمنابع به کشورها صیاقدام به تخص یشروطاز موارد با طرح 

وام بره منظرور  یکه درخواست دولت ها بررا یتقاضا و مسئول بازپرداخت وام ها دولت ها هستند. در موارد

نده بره انجرام دهالزام شده توسط وام یسنجامکان طالعاتپروژه ها باشد، پس از درخواست وام م یمال نیتأم

روش، وام دهنده بر نحوه  نیدر ا نی. همچنردیگ یقرار م یپروژه مورد بررس یو اقتصاد یفن هیو توج دهیرس

   1. دینما یپروژه نطارت م یشدن وام در زمان اجرا نهیهز

 انواع وام های بین المللی -2

 می شوند: ه دو قسم تقسیموام های بین المللی از جهت شرط گذاری نهاد وام دهنده برای وام گیرنده ب

 وام مشروط -1-2

برخری  یا ارائره در این گونه وام ها، نهاد وام دهنده وام مورد نظر را مشروط به انجام برخی از سیاست ها

برل ده باید قاطالعات از سوی وام گیرنده به او اعطا می کند. این شروط گاهی پیشینی است )یعنی وام گیرن

می شرود(  ه او اعطاا اجرا نماید و پس از راستی آزمایی نهاد وام دهنده، وام باز دریافت وام، این سیاست ها ر

ق ام صرندوو گاهی پسینی است )یعنی وام گیرنده متعهد به اجرای شروط در ازای دریافت وام می گردد(. و

 ه است.از جمله وام هایی است که مشروط به اجرای برخی سیاست ها از سوی وام گیرندبین المللی پول 

 وام غیر مشروط -2-2

مری  ام گیرنردهاصی اقدام به پرداخت وام به ودر این گونه وام ها وام دهنده بدون الزام به اعمال شرط خ

 نماید.

 

                                                 
 انتشارات جاودانه ،یگلریدکتر محمد رضا جهان ب ،«یخارج یگذار هیجذب سرما ،یخارج یمال نیتأم یروش ها»  1
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مدل های مختلف تخصیص وام های بین المللی توسط دولت های وام   -3

 گیرنده

ری اسرت، سرازوکار یکی از مهمترین مسائلی که در ارتباط با وام های برین المللری دارای اهمیرت بسریا

استفاده از این وام ها توسط دولت های وام گیرنده است. هنگامی که تخصیص وام از سروی نهادهرای مرالی 

بین المللی به کشوری خاص مورد تصویب قرار می گیرد، حسابی از سوی نهاد وام دهنده برای بانک مرکزی 

 1و مبلر  وام بره آن حسراب واریرز مری شرود.کشور مزبور در یکی از بانک های مدنظر آن نهاد افتتاح شده 

بنابراین دارایی های خارجی بانک مرکزی کشور وام گیرنده به اندازه مبل  وام افزایش مری یابرد. پرس از آن 

وام مزبرور را بره دو شرکل  -بسته به اهداف و انگیرزه هرایی کره از دریافرت وام در نظرر دارد–بانک مرکزی 

 تخصیص می دهد:

خرارجی  به دنبال رفع نیازهای ارزی خود از جمله واردات یا تبردیل دارایری هرایاگر بانک مرکزی  -

ور صرادر خود باشد، حواله ای را برای واریز مبل  مورد نظر به حساب طرف معامله در خرارج از کشر

ملره می نماید و بدین ترتیب مبل  مزبور به شکل ارزی از حساب بانک مرکزی به حساب طررف معا

 واریز می شود.

–رف داخلی گر بانک مرکزی به دنبال رفع نیازهای داخلی خود بوده و نیازمند ارز داخلی برای مصاا -

مرکزی  باشد، در این حالت با توجه به افزایش سمت دارایی های بانک -از جمله رفع کسری بودجه

یره به علت تخصیص وام خارجی، بانک مرکزی اقدام به افزایش بخش بدهی های خرود و افرزایش پا

 انک مرکرزیپولی  معادل همان مقدار می نماید. بنابراین مبلغی که به صورت وام و ارز خارجی به ب

خلی بره تخصیص داده شده، از سوی بانک مرکزی به ارز داخلی تسعیر شده و برای رفع نیاز های دا

 دولت داده می شود.

 یاستقراض خارج یمحرک ها و عوامل اقدام کشورها برا -4

کره  یمعموالً هنگام خیتمدن بشر دارد.  در طول تار خیدر تار شهیر« قرض گرفتن» دهیپدو  «یبده» مفهوم

جبران ما به التفاوت درآمد و مخرارج از روش هرا  یاز درآمد آنها بوده است، افراد برا شتریمخارج انسان ها ب

سرتقراض، رفرع ا یبشرر بررا زهیرگان نیمهمترر نیکردنرد. بنرابرا یاز جمله قرض گرفتن استفاده م یمختلف

بودجه در سطح کشرور  یو کسر یبنگاه اقتصاد ایدرآمد در سطح خانواده  یدر هنگام کسر یمال اجاتیاحت
                                                 

1
 اقتصاددان شاکری، مجید دکتر با مصاحبه 



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی  –  رانیا برای یزیتجو یهااستیسارائه و  یاستقراض خارج یامدهایابعاد و پ یبررس 

 

14 

 

به دنبال کنفرانس برتون وودز باعث شد دولت  یالملل نیب یبوده است. اما تحوالت صورت گرفته در نظام پول

 نی. از جملره مهمتررنردینما یالمللر نیبر یمرال یاقدام به درخواست وام از نهادها یمتفاوت یها زهیها با انگ

مرذکور  یدر حال توسرعه در برازه زمران یکشورها یاز سو یکه باعث استقراض خارج ییو محرک ها لیدال

 است: ریشد، به شرح ز

 عوامل اقتصادی  -1-4

 جبران کسری تراز پرداخت ها -1-1-4

ین مسئله اخت ها بوده است. مهمترین انگیزه دولت ها برای دریافت وام خارجی، جبران کسری تراز پردا

 1930هره به ویژه در کشورهای در حال توسعه نمود بیشتری داشته است. اقتصاد این کشورها تا پریش از د

فرت خرام، عمدتاً دارای ساختار سنتی و متکی بر صادرات محصوالت کشاورزی و مواد خام معدنی از جمله ن

زش رفی )برا اریکسرو و واردات کاالهرای نهرایی صرنعتی و مصرفلزات گرانبها و ... )با ارزش افزوده پایین( از 

، ایرن بروده اسرت افزوده باال( بوده است. از آنجا که ارزش کاالهای وارداتی بیشتر از ارزش کاالهای صادراتی

 کشورها عمدتاً با مشکل کسری تراز پرداخت ها مواجه بوده اند. 

راستای گذار از اقتصادی سنتی و ورود به فراینرد بسیاری از کشور های در حال توسعه در  1930از دهه 

را در پریش « جرایگزینی واردات»و به تبع آن اسرتراتژی « حمایت گرایی»صنعتی شدن، سیاست اقتصادی 

گرفتند. گسترش کارخانجات داخلی از طریق افزایش واردات کاالهای سرمایه ای و ماشرین آالت مرورد نیراز 

ر واردات کاالهای دارای مشابه داخلی، افزایش سرهم تولیردات صرنعتی در تولید، اعمال تعرفه های سنگین ب

تولید و صادرات کشور و کاهش سهم صادرات مواد خام معدنی از جمله سیاست هرایی برود کره در راسرتای 

در این بازه اگرچه این   1و تقویت تولید داخلی در دستور کار کشور های مذکور قرار گرفت.« حمایت گرایی»

در حال گذار به صنعتی شدن بودند، اما از یکسو حجم واردات کاالهای سرمایه ای باال بود و از سوی  کشورها

دیگر تولیدات صنعتی هنوز به ثمردهی و صادرات نرسیده بودند و درآمرد آن کشرور هرا همچنران از طریرق 

ان تراز پرداخرت هرا صادرات کم ارزش محصوالت کشاورزی و مواد خام معدنی اداره می شد. بنابراین همچن

 منفی بود.
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سییدکییی    عبدی محمد موغاری، دکتر کریمی زهرا دکتر ترجمه چانگ، ، هاجون«تاریخی اندازی چشم در توسعه استراتژی نردبان انداختن»  
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 دهه اوایل بود. در 1970عامل دیگری که موجب منفی شدن تراز پرداخت ها شد، شوک های نفتی دهه 

 خارجی مالی منابع برای توسعه حال در کشورهای تقاضای سابقه بی افزایش به منجر نفتی اول شوک 1970

 تولیردی کاالهرای شرده تمرام قیمرت افرزایش ت،نخس دلیل: داشت اساسی دلیل دو تقاضا افزایش این. شد

 برا همزمران 1970 دهره اواخر از. جهانی بازارهای در نفت قیمت افزایش دوم دلیل و بود صنعتی کشورهای

. کررد پیردا ای مالحظه قابل افت جهانی تجارت صنعتی، اقتصادهای در بحران وقوع و نفتی دوم شوک وقوع

 این. داد کاهش را توسعه حال در کشورهای صادرات برای تقاضا ،صنعتی کشورهای در اقتصادی رشد کاهش

 هرای جرایگزین بیشرتر هرچره شردن پیردا پیشررفته، کشورهای در حمایتی های سیاست اعمال با وضعیت

 بیشتری وخامت به رو توسعه حال در کشورهای به وارداتی کاالهای قیمت افزایش و خام مواد برای مصنوعی

 حرال در کشرورهای مسائل این مجموعه افزود. اوضاع وخامت به نیز اروپایی واحد ربازا شدن مطرح. گذاشت

کرد و نیاز به دریافت وام هرای خرارجی را در ایرن کشرورها  وارد ها بدهی سابقه بی بحران یک در را توسعه

 1افزایش داد.

 بودجه کسری جبران -2-1-4

ولرت حال توسعه، کسری بودجره د یکی دیگر از عوامل مؤثر در دریافت وام خارجی توسط کشورهای در

ترأمین  هاست. در شرایطی که دولت ها نتوانند منابع درآمدی الزم برای پوشش دادن هزینره هرای خرود را

،  بیران شرداستفاده نمایند. اما همانطور کره قربالً -از جمله استقراض خارجی-نماید، از روش های جایگزین

  -مصرارف خرارجی و پرداخرت بره ارز داخلری-مصررف آن سازوکار استفاده از منابع خارجی بسته بره محرل

ودجره بمتفاوت است. بر همین اساس، دولت ها گاهی برای جبران کسری بودجه جاری و گاهی برای تأمین 

 عمرانی و تأمین مالی پروژه های بزرگ ملی اقدام به استقراض خارجی می نمایند. 

–معدنی  دولت در آنها متکی بر فروش مواد خام این عامل بیشتر در کشور هایی متداول است که درآمد

عیین مختلفی ت است. از آنجا که قیمت نفت خام در بازارهای بین المللی تحت تأثیر عوامل -به ویژه نفت خام

می شود، کاهش قیمت نفت خام در بازه های زمانی مختلف موجب کاهش درآمرد نفتری کشرورهای صرادر 

دولرت بره  شده است. بنابراین در کشورهایی با پدیده وابسرتگی بودجره کننده و به تبع ایجاد کسری بودجه

ان کسری درآمد های نفتی روبرو هستند، کاهش درآمد نفتی به انگیزه ای برای استقراض خارجی برای جبر

 بودجه دولت تبدیل شده است.
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 ها پروژه احداث مالی تأمین -3-1-4

های در کشرور ی برزرگبر سر راه پروژه هرا مشکل تأمین مالی همواره یکی از مهمترین مشکالت موجود

ته است. مختلف بوده است. این مسئله به طور خاص در کشور های در حال توسعه ظهور و بروز بیشتری داش

ناشی از  همانطور که پیش از این بیان شد، سهم عمده در رشد اقتصادی و صادرات کشور های مذکور بیشتر

خرش حصوالت کشاورزی بوده است. این بدان معناسرت کره دیگرر برشد درآمد فروش مواد خام معدنی یا م

 د خرود بررایچندان رشد یافته نبوده اند که بتوانند از مازاد درآم -مانند بخش های صنعتی-های اقتصادی 

انت هرای گسترش خط تولید استفاده نمایند. از سوی دیگر دریافت وام از برخی مراکز نیازمند اعطرای ضرم

م ای خود اقردادولت ها به منظور تأمین مالی پروژه هشروطی از جانب دولت بود؛ بنابراین حاکمیتی و انجام 

 به استقراض خارجی می نمایند.

 ارز بازار کنترل منظور به ارزی منابع مدیریت -4-1-4

نرخ ارز یکی از منغیرهای اساسی اقتصاد کشورها و مانند هر کاالی باارزش دیگر دارای بازار است. طررف 

و در برخی مروارد تقاضرای –عمدتاً متأثر از عواملی همچون خرید دارایی های خارجی و واردات  تقاضای ارز

نفتی -و طرف عرضه آن نیز عمدتاً متأثر از عواملی همچون فروش دارایی های خارجی و صادرات -سفته بازی

دیداً وابسته بره میرزان به طور ویژه در کشورهای متکی به درآمد نفتی، ثبات بازار ارز ش 1است. -و غیر نفتی

فروش و صادرات نفت خام است. بنابراین در این گونه کشورها هنگامی که به علت های گوناگون، نرخ ارز برا 

نوسانات شدیدی روبرو می شود یا به علت کاهش درآمد نفتی، منابع کافی برای مدیریت طرف عرضره برازار 

 رز اقدام به استقراض خارجی می نمایند.ارز وجود ندارد، دولت ها به منظور کنترل بازار ا

 ها بحران مدیریت به کمک -5-1-4

ی مرالی بررا در هنگام وقوع بحران ها، جنگ ها و حوادث غیر مترقبه، بسیاری از کشورها با کمبود منابع

، آن شررایط جبران خسارت ها و بازسازی روبرو هستند. بنابراین دولت ها برای ترأمین منرابع مرالی الزم در

 استقراض می نمایند. اقدام به

 عوامل غیر اقتصادی -2-4

 گرایش برخی از دولت ها به نئولیبرالیسم: -1-2-4
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 و کشرور شرفتپی راه تنها را اقتصادی آزادسازی و هستند نئولیبرالیسم به معتقد عمیقاً هااز دولت برخی

ت افی، مداخاللی کدانند. به عقیده این دولت ها، اصلی ترین مشکل کشور، نبود منابع مامی هابحران از عبور

 سال از یلیش در «پینوشه» دولت دولت و تعیین نشدن متغیرها و نرخ های کلیدی اقتصاد در بازار آزاد است.

نا اقدام دولت هایی هستند که با همین مب 1959 سال در آرژانتین در «فروندیزی» دولت و 1990 تا 1973

پرداخرت وام  به عنوان شرط را اقتصادی آزادسازی آن و بانک جهانی نمودند و به تبع IMFبه دریافت وام از 

 .کردند اجرا و پذیرفتند باز روی با

 تبلیغات وسیع معتقدین به نئولیبرالیسم برای ترغیب دولت ها -2-2-4

 برای را ایوقفهبی تالش دوم جهانی جنگ از پس نئولیبرالیسم فکری مکتب به معتقد اقتصاددانان

 این از برخی اینکه به توجه با. کردند آغاز اقتصادی آزادسازی سمت به توسعه حال در کشورهای ترغیب

 در نئولیبرال اقتصاددانان بودند، مواجه خارجی بدهی و بیکاری تورم، نظیر مشکالتی با دوره این در کشورها

 و هامصاحبه ها،کنفرانس مقاالت، در کردند تالش اشاروپایی متحدان و آمریکا سیاسی مقامات کنار

 ایجاد هایبحران از عبور و مشکالت این حلراه تنها را اقتصادی آزادسازی اجرای گوناگون، رنظرهایاظها

 سمت به توسعه حال در کشورهای دادن سوق در خود مسئله این. نمایند معرفی کشورها این در شده

 1.است بوده مؤثر اقتصادی دریافت وام و به تبع آن آزادسازی

 ی استقراض خارجیشرایط حقیقی توجیه پذیر -5

وجه تمایند، می ن دام به استقراض خارجیصرف نظر از اینکه دولت ها در عالم واقع با چه انگیزه هایی اق

ود و در واهد بخارجی صرفاً در شرایط خاصی توجیه پدیر خ استقراضبه این نکته ضروری است که اقدام به 

 که موجب د، بلکی به تحقق اهداف آن نخواهد کرصورتی که آن شرایط فراهم نباشد، این اقدام نه تنها کم

ه سینجا ادر که انجام آن بدون تحقق آن شرایط می تواند موجب ایجاد مخاطرات جدی در اقتصاد شود. 

 د: شاصل مهم که تحقق آنها برای توجیه پذیری استقراض خارجی مؤثر و الزم است، مطرح خواهد 

 ضرورت تأمین سرمایه خارجی -1-5

و محل مصرف به دو دسته  منشأ تأمین نوع نیاز،از کشور ها برای انجام پروژه ها از منظر مورد نی منابع

منابع داخلی عبارت است از بخشی از منابع مورد نیاز پروژه  : منابع داخلی و منابع خارجی.تقسیم می شود
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 49377n.ir/t2https://bسایت مسیر اقتصاد « رفتند؟ «اقتصادی آزادسازی» سمت به توسعه درحال کشورهای برخی چرا»یادداشت با عنوان   
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د زمین، مواد اولیه و است. ماننقابل تأمین  -پول ملی– داخلی در داخل کشور موجود بوده و از سرمایه ها که

قابل تأمین از منابع داخلی، دانش فنی موجود در کاالهای سرمایه ای قابل تولید در کشور، سرمایه مالی 

کشور و سایر منابع داخلی. منابع خارجی نیز بخشی از منابع مورد نیاز را شامل می شود که امکان تأمین آن 

از کشور تأمین شود. مانند مواد اولیه، کاالهای سرمایه ای و  در داخل کشور وجود ندارد و الزم است از خارج

دانش فنی موجود در خارج از کشور. بدیهی است برای تأمین این دسته از منابع، الزم است از ارز و سرمایه 

هنگامی توجیه پذیر است که همه یا بخشی از « سرمایه خارجی»خارجی استفاده گردد. بنابراین استفاده از 

نتوان در داخل کشور تأمین نمود. در این حالت اگر دولت ها نتوانند از روش  مورد نیاز برای پروژه ها رامنابع 

هایی مانند استفاده از ذخیره ارزی خود یا دیگر روش های تأمین مالی بین المللی، سرمایه خارجی مورد نیاز 

 . اقدام به استقراض خارجی نمایندخود را تأمین نمایند، می توانند 

ا، روژه هپالزمه تشخیص میزان نیاز به سرمایه و وام خارجی این است که در هنگام تعریف همچنین 

ی و غیر رشناسغیر کابرآورد دقیقی از منابع و امکانات الزم جهت انجام پروژه صورت پذیرد و از تخصیص 

 مبتنی بر نیاز های پروژه خودداری شود.

ید، ارجی نماراض خرای تأمین منابع و سرمایه داخلی اقدام به استقاگر دولت این اصل را رعایت نکند و ب

 می تواند برای کشور مخاطره آفرین باشد: از دو جهت  این امر

 ل ملی درورت پوصوام اخذ شده را تسعیر نموده و معادل آن را به از آنجا که الزم است بانک مرکزی  -

د ورم خواهگی و تپولی و در نتیجه افزایش نقدین، این امر موجب افزایش پایه اختیار دولت قرار دهد

 شد.

 الزمید، ت نمااز آنجا که دولت در سررسید وام باید اصل و فرع وام را به صورت ارز خارجی پرداخ -

ور با ن، کشاست منابع ارزی جهت بازپرداخت وام از محل دیگری تأمین گردد و در صورت عدم تأمی

 مشکل بحران بدهی مواجه خواهد شد.

ی این ارگیرگر منابع و امکانات اجرای پروژه ها در داخل کشور موجود و قابل تأمین باشد، بکا -

یت آن فعال امکانات در پروژه ها ضمن جلوگیری از معطل ماندن آنها، موجب می شود سود حاصل از

 الزم ارجی،پروژه ها به دارندگان آن منابع در داخل کشور تعلق گیرد. اما در صورت استقراض خ

ه دهند است بخش قابل توجهی از سود پروژه ها در هنگام بازپرداخت وام ها به نهادهای وام

نگیزه اواند تاختصاص یابد و ضمن معطل ماندن منابع داخلی، صاحبان آنها نیز از این سود که می 

 الزم برای سرمایه گذاری بیشتر را فراهم نماید، محروم گردند. 
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 ارزآوری پروژه ها -2-5

ارزآوری  مترین عواملی که در توجه به آن در توجیه پذیری استقراض خارجی ضروری است،یکی از مه

 به صورت رع وامفاز آنجا که الزم است در هنگام سررسید وام ها خارجی، اصل و پروژه های مورد نظر است. 

رزآوری ه اک ارز خارجی بازپرداخت گردد، الزم است وام خارجی برای تأمین مالی پروژه هایی اخذ گردد

قدام ابع ارزی ر مناداشته باشند، در غیر این صورت دولت ها در هنگام سررسید وام مجبور خواهند بود از سای

نرخ  انند جهشاتی مبه بازپرداخت وام نمایند و این مسئله می تواند موجب اختالل در نظام ارزی و بروز تبع

 ارز و تورم گردد.

   جه به سررسیدبا تو وام های اخذ شده تخصیص صحیح -3-5

ارجی خقراض یکی از مهمترین عواملی که موجب نکول در پرداخت وام و ایجاد بحران ارزی در اثر است

توسعه  ر حالمی شود، استفاده ناصحیح از وام اخذ شده است. تجربه کشورهای مختلف از جمله کشورهای د

بر  ت صحیحمدیریی نداشته باشند، برنامه دقیقی برای مصرف وام خارجاست که اگر دولت ها  نشان داده

قراض ، استمصارف و تخصیص منابع مالی در پروژه ها اعمال نکنند و به بی انضباطی مالی دچار گردند

نگام هم ها در خت واخارجی نه تنها مشکل کمبود منابع مالی را رفع نخواهد کرد، بلکه به دلیل لزوم بازپردا

 در کشور خواهد شد. ایجاد بحران ارزی و بدهیسررسید، موجب 
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 وام صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

 کنفرانس برتون وودز؛ سرآغاز ایجاد نهادهای مالی بین المللی -1

ع در مبرادالت عنوان ارز مرج در کنفرانسی به نام برتون وودز، دالر آمریکا به 1944از آنکه در سال  پس

 حفظ نسبت رفت، ضرورت تالش برای برقراری تعادل ارزی وتجاری و ذخایر ارزی کشورها مورد توافق قرار گ

 استا برخیرپول های ملی با دالر در برابر نوسانات و سفته بازی در کشورهای مختلف احساس شد. در همین 

ه برمنظرور کمرک  بره و بانرک جهرانی (IMF) از نهادهای مالی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول

ا نظرام برهای ملی کشورها و کمک به آن ها برای انجام اصالحات اقتصادی متناسرب تثبیت نرخ برابری پول

رفرت؛ گو بانک جهانی صرورت  IMF. در این میان البته تقسیم کاری میان پولی جدید جهانی تأسیس شدند

 ولت ها برردبر اساس این تقسیم کار، تخصیص اعتبار به منظور کنترل نوسانات ارزی و مدیریت منابع ارزی 

 ر گرفت.و تخصیص اعتبار به منظور تأمین مالی پروژه های دولت ها بر عهده بانک جهانی قرا IMFعهده 

 با کنار رفتن نظام برتون وودز IMFتغییر نقش  -2

، نقش صندوق بین المللری پرول در اقتصراد 1971با لغو نظام برتون وودز و شناور شدن نرخ ارز در سال 

د در بررسی های جدید خود، منشأ کمبود سررمایه در کشرورهای مختلرف را جهانی نیز تغییر یافت. این نها

منظور جلوگیری از وقوع بحرران هرای اقتصرادی در های اقتصادی دولت ها دانسته و بدین ترتیب بهسیاست

کشورهای مختلف، به جای تالش برای کنترل نوسانات اقتصادی بر روی سیاست های اقتصادی و اصرالحات 

عبارت انرد از:  IMF شورها متمرکز شده است. بنابراین در حال حاضر مهم ترین اهداف اعالمیاقتصادی در ک

ارتقاء همکاری های پولی و تجارت بین المللی، مدیریت و ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها، افزایش اشرتغال، 

های عضرو در هنگرام ثبات نرخ ارز، کاهش فقر، رشد اقتصادی پایدار و ایجاد منابع در دسترس بررای کشرور

 :شده است ، سه کارکرد مهم برای این نهاد تعریفIMFمنظور تحقق اهداف به. وقوع بحران های مالی

 د پایش اقتصاد جهانی و انتشار گزارش هایی از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف کره شرامل رصر

 .و پیش بینی از آینده اقتصاد کشورهاست شاخص های کالن اقتصادی

 ورهای ارائه کمک های عملی به اعضا از جمله استقرار کارشناسان صندوق بین المللی پرول در کشر

 .منظور ارائه مشاوره های سیاستیعضو به 

 به کشورهای عضو در شرایطی که به دلیل بحران ها، مشکالت مالی نیاز به منرابع مرالی  اعطای وام

https://moqavemati.net/tag/imf
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از  IMF اعطای این وام ها مشروط به اجرای سیاست هرایتوجه این است که  البته نکته قابلدارند. 

 .سوی کشور وام گیرنده است

توان مهم را می اگرچه تمامی این کارکردها در اقتصاد جهانی تأثیر گذار و مورد توجه است، اما اعطای وام

 المللی دانست. مالی بین برانگیز ترین کارکرد این نهاد ترین و درعین حال بحث 

 برای اعطای وام IMFمروری بر چارچوب شروط  -3

برین  وقپس از وقوع شوک های نفتی و نیاز کشور های در حال توسعه به منابع مالی بین المللری، صرند

 بره وام ایتقاضر عضوی هرگاه صندوق، اساسنامه براساس شد؛ زیرا جدید شرایط با مواجهه آماده المللی پول

 طروطخ صندوق بنابراین. شود می داده مشروط صورت به وام بنماید، خود سهمیه درصد 25 از یشب میزان

 ساخت: مطرح زیر شرح به را خود دهی وام شرایط کلی

 شود. اهپرداخت  تراز در تعادل عدم بروز مانع که کند اتخاذ هایی سیاست باید گیرنده وام کشور -1

 برسرد، هنتیجر بره سرال یک ظرف تواند نمی تعدیل های امهبرن موارد، از ای پاره در آنکه دلیل به  -2

 کند. اعمال ساله سه دوره یک برای را برنامه بایست می گیرنده وام کشور

به  اف برنامهبرنامه های صندوق حکم یک قرارداد بین المللی را ندارد. بنابراین عدم دسترسی به اهد -3

وق نیرز عهد بین المللی تلقی کند و به صرندکشور وام دهنده این حق را نمی دهد که آن را نفض ت

 امکان می دهد که برنامه های خود را به زبانی روشن و غیر مبهم ارائه کند.

 هردافا بایرد صرندوق پرداخت، موازنة مشکالت تصحیح برای ها سیاستگذاری و ها برنامه تعیین در -4

 سیاسرت نچنردی با راه چندین است الزم بعضأ بنابراین گیرد. نظر در را گیرنده وام کشور اجتماعی

 شود. پیشنهاد گیرنده وام کشور به نظر مورد هدف به رسیدن برای مختلف

 ندوقصر با مشورت گیرد، می قرار استفاده مورد گیرنده وام کشور توسط تسهیالت که ای دوره طی -5

 گرفت. خواهد صورت مداوم طور به شده اعمال سیاستهای مورد در

 دوقصرن ترا شرود ترأمین وام اعطرای از قبل باید صندوق نظر مورد رایطش از برخی موارد برخی در -6

 رسید. خواهد الزم مصرف به وام که یابد اطمینان

ط هرای استفاده از قسط اولیه مستلزم رعایت هیچگونه پیش شرطی نیست. اما برای استفاده از قسر -7

ت مرحله تسهیالت به صوربعدی باید عملکرد اقتصادی کشور وام گیرنده مورد بررسی قرار گرفته و 

 ای اعطا گردد.

سیاست های صندوق باید در مورد کشورهای مختلف تا آنجا که ممکن است، یکسان باشد به طوری  -8
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که هیچگونه تبعیضی احساس نشود. این امر به این معنا نبیست که بررای همره کشرورها سیاسرت 

ایط یکسان، بع یرک نحرو عمرل یکسان اعمال شود، بلکه هدف این است که با کشورهای دارای شر

 شود. 

 هرای امرهبرن اجرایی ارزیابی برای صندوق که آنچه تعیین به گیرنده وام کشور عملکرد نحوه بررسی -9

 حرد نیرز و بانکی اعتبارات توسعه حدود شامل معیارها این. می شود منحصر دارد، نیاز مزبور کشور

 است. دولت به اعطایی اعتبارات

 یرا ازدسر مشرخص را عملکرد نحوه معیارهای برنامه، دوره کل برای نتواند دهگیرن وام کشور هرگاه  -10

 یدنظرتجد مناسب زمانی فواصل در بایست می معیارها این است سال یک از بیش برنامه دوره وقتی

 گردند. منطبق زمان شرایط با تا شوند

 کند. تهیه را گیرنده وام کشور های برنامه ارزیابی گزارش باید صندوق  -11

 و نماید ارزیابی را آنها تأثیر کند، بررسی را گیرنده وام کشور های برنامه باید صندوق اجرایی هیأت  -12

 2 1دهد. قرار بررسی مورد را برنامه اجرای از حاصل نتایج و عضو کشور توسط برنامه رعایت میزان

 و شرتدا وجرود وقصند از گیری وام به نسبت محدودی بسیار گرایش 1980 دهه از قبل تا همه، این با

 دیگری طرق زا را خود نیازهای که دادند می ترجیح مالی منابع به نیازمند کشورهای اضطراری، موارد در جز

 کرد می لتحمی گیرنده وام کشور به صندوق که بود شرایطی خاطر به اول درجه در مسئله این. کنند تأمین

 .بود وام مصرف موارد بر نظارت خاطر به بعدی درجه در و

پول برای  المللیبین شرط صندوق ساختاری؛ تعدیل هایاجرای برنامه -4

 اعطای وام

 مرالی مؤسسرات از گیرری وام منظرور بره کشرورها اقتصادی روندهای تأیید تاکنون 1970از اواخر دهه 

 اجررای بره موکرول جهانی، بانک و پول المللی بین صندوق از گیری وام منظور و یا به المللی بین خصوصی

 تراریخی، خاسرتگاه این چارچوب در. ساختاری اصالح برنامه یا ساختاری تعدیل برنامه به نام است ای نامهبر

 همراهنگی برا کره دارد مشخصی اجرایی های سیاست و ها مشی خط اهداف، نظری، چارچوب مزبور، برنامه

 وام نیازمنرد کشرورهای یاراخت در آنها، میان دقیق کار تقسیم براساس و شده تنظیم نهاد دو این میان کامل

                                                 
1

 یت صند ق بین المللی پولسا  

 Subject?subject=Conditionality-By-https://www.imf.org/en/Publications/Publications 
2

 .1393 د م، چاپ نگار،   نقش انتشارات مؤمنی، شادفر دکتر ،«ساختاری تعدیل د ران در ایران اقتصاد»  

https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Subject?subject=Conditionality
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 1شود. می داده قرار

 در 1980 دهره در کره شرود مری اطرالق اقتصرادی های سیاست از ای مجموعه به «ساختاری تعدیل»

 وسعهت حال در کشورهای به IMF سوی از وام پرداخت شرط عنوان به و شده طراحی نئولیبرالیسم چارچوب

 نیروهای شکاه» و «آزاد بازار های سیاست به اقتصاد سپردن» ها برنامه این اصلی جوهره. است شده تجویز

 بره که ودش می گفته هایی سیاست به «تعدیل» واژه نئولیبرالیسم منظر از. است «دولت جمله از گر مداخله

 سرازی زادآ و بودجه سازی متوازن سازی، خصوصی طریق از ها بازار در ثبات ایجاد و ها قیمت تثبیت دنبال

 است.  تجاری و مالی

 است: زیر قرار به خالصه طور به IMF ساختاری تعدیل های برنامه اصلی رئوس

 کرارایی خصوصری بخرش نئولیبرالیسرم، منظرر از کره آنجا از :مقررات حذف و سازی خصوصی -

 ریواگرذا بره موظرف را ها دولت ساختاری تعدیل های برنامه دارد، دولتی بخش به نسبت بیشتری

 همچنرین. اسرت نمروده خصوصری بخش به ملی های پروژه همچنین و دولتی های شرکت و اموال

 فحرذ شود، می ملی های پروژه و ها شرکت بر دولت مالکیت تثبیت موجب که مقرراتی است الزم

 .نگردد مواجه قانونی موانع با سازی خصوصی فرایند تا شود

 لتعردی هرای برنامره مهرم بسریار رئروس جملره از :و حذف مقرررات یساز یخصوص - -

 التمبراد تسرهیل منظرور به دولت. است مالی های بازار و خارجی تجارت در سازی آزاد ساختاری،

. ددهر کراهش یا و کند حذف را گمرکی های تعرفه جمله از مبادالت این موانع است موظف تجاری

 نسربت و لغو را مالی بازارهای در ها قیمت روی بر کنترل اعمال گونه هر دولت است الزم همچنین

 مبادلره ورمنظ به «سرمایه حساب سازی آزاد» شامل برنامه این. نماید اقدام ها قیمت سازی آزاد به

 شدن تعادلم منظور به «ارز نرخ سازی آزاد» المللی، بین سرمایه به دسترسی افزایش و سرمایه آزاد

 ایاعطر در محردودیت طریرق از ترورم کنتررل منظرور به «بهره نرخ سازی آزاد» و ها پرداخت تراز

 است. بانکی اعتبارات

 دولرت بودجره در تروازن سراختاری، تعردیل های جنبه از یکی :دولت های هزینه شدید کاهش -

 همچنرین و اجتمراعی و رفاهی امور برای ها دولت که را هایی هزینه نئولیبرالیسم، طرفداران. است

 ترورم، بروز موجب که دانندمی پوپولیستی اقداماتی دهند، می انجام زیربنایی های پروژه سازی ملی

 را هرا دولرت سراختاری تعردیل هرای برنامره بنابراین. گردد می مالی انضباطی بی و بودجه کسری

                                                 
1

 .1393 دوم، چاپ نگار، و نقش انتشارات مؤمنی، فرشاد دکتر ،«ساختاری تعدیل دوران در ایران اقتصاد»  
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 بره مربروط هرای هزینره هرا، یارانره شرامل-خود اجتماعی و عمومی های هزینه از کند می موظف

 در زیربنرایی یهرا گرذاری سررمایه همچنرین و -اجتماعی تأمین و بهداشت عمومی، رفاه آموزش،

 دهند. کاهش را خود بودجه کسری طریق این از و بکاهند ملی عظیم های پروژه و ها زیرساخت

 تراز در توازن و تجارت گسترش منظور به که هایی سیاست از یکی :صادراتی های شرکت تقویت -

. اسرت یصادرات های شرکت تقویت گرفته، قرار نظر مد ساختاری تعدیل های برنامه در ها پرداخت

 یا معدنی خام مواد عمدتاً گرفته، قرار تأکید مورد ها برنامه این در ها آن صادرات که کاالهایی البته

 ارزش و پیشررفته فنراوری با محصوالت نه و است، پایین افزوده ارزش و اندک فراوری با محصوالت

 1 .باال افزوده

  

                                                 
1

 1380 آگاه، انتشارات مؤسسه سیف، احمد دکتر: ترجمه و گردآوری ،«فالکت و فقر کردن جهانی» مقاالت مجموعه  
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 تاریخچه استقراض خارجی در ایران

رداخت و هیم پش به بررسی تاریخچه استقراض خارجی در ایران از ابتدا تاکنون خوادر این قسمت از پژوه

ثار و آررسی بمهمترین انگیزه های دولتمردان از استقراض خارجی را بررسی خواهیم کرد. در ادامه ضمن 

ندی ره مو به تبعات استقراض خارجی در ایران معاصر، مهمترین راهکارهای جایگزین به منظور رفع نواقص

 از عواید این روش تبیین خواهد شد.

 دوره قاجار؛ سرآغاز استقراض خارجی در ایران -1

ورد می ت برختا پیش از دوره قاجاریه، دولتمردان ایرانی در مواجهه با دولت های خارجی از موضع قدر

 زینه هایمین هنمودند و برای حل مشکالت داخلی، بر توان داخلی تکیه بیشتری داشتند. دولت ها برای تأ

ی به نیاز وخود از روش هایی نظیر اخذ مالیات، فروش علوفه روستاها، گمرک و تجارت استفاده نموده 

بری از ریه خدریافت منابع مالی از کشورهای خارجی احساس نمی کردند. بنابراین تا پیش از دوره قاجا

 استقراض خارجی توسط دولت ایران نیست.

ره قاجاریه تضعیف شد. در این دوره به علت پیچیده شدن روابط ایران با اما روحیه اتکا به داخل در دو

کشورهای دیگر از یک سو و بی انضباطی مالی ایجاد شده به علت ولخرجی دولتمردان، زمینه برای استقراض 

ایران از کشورهای خارجی فراهم شد. برخی از کشورها نظیر انگلستان نیز از فرصت سوء استفاده کرده و با 

پرداخت مبالغی به دربار ناصرالدین شاه، ایران را به زیر سلطه اقتصادی خود درآوردند. بنابراین دوره قاجاریه 

  1و به طور خاص دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار را می توان سرآغاز استقراض خارجی در ایران دانست.

 ایران و بانک جهانی؛ مسیر جدید استقراض خارجی در IMFعضویت ایران در 
اگرچه روند استقراض خارجی پس از ناصرالدن شاه در دوره قاجار و پس از آن در دوره پهلوی نیز در ایران 

و بانک  (IMF)ادامه یافت، اما حضور ایران در کنفرانس برتون وودز و عضویت در صندوق بین المللی پول 

کشوری شرکت  44ایران یکی از  ست.جهانی را می توان نقطه عطفی در تاریخ استقراض خارجی ایران دان

شمسی( بود و بر همین اساس، در نهاد هایی که به  1323) 1944کننده در کنفرانس برتون وودز در سال 

عضویت یافت. در تاریخ  -و بانک جهانی IMFنظیر –تبع این کنفرانس در نظام پولی بین المللی ایجاد شد 

پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه از سوی مجلس اساسنامه صندوق بین المللی  1324دی ماه  6

میلیون دالر به  25شورای ملی ایران به تصویب رسید. بر اساس این اساسنامه ایران با پرداخت سهمیه 

همچنین بر  2میلیون دالر به عضویت بانک جهانی درآمد. 24عضویت صندوق بین المللی پول و با پرداخت 
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در پرداخت وام به کشورهای عضو بیان شد، عضویت ایران در این دو  IMFهای اساس آنچه که از مأموریت 

 نهاد را می توان نقطه عطفی در استقراض خارجی ایران دانست. 

روند دریافت  و بانک جهانی وام گرفته است که IMFایران در زمان پهلوی دوم طی چند فقره، مبالغی از 

 این وام ها به اختصار به شرح زیر است:

 در زمان پهلوی دوم: IMFستقراض از ا -1-1

مؤثر بود، میزان نوسانات در قیمت نفت خام و به تبع آن  IMFآنچه که در تصمیم ایران برای اخذ وام از  

به مهمترین عامل تأثیرگذار در تحوالت اقتصاد سیاسی « نفت»درآمدهای نفتی ایران بود. در دوران پهلوی 

 1لی شدن صنعت نفت، سهم ایران از درآمد های نفتی بسیار اندک بود.ایران تبدیل شده بود. تا پیش از م

دولت ایران به طور کامل اختیار استخراج نفت و به تبع آن  1329پس از ملی شدن صنعت نفت در سال 

درآمدهای نفتی را در دست گرفت. اما به دلیل تحرمی های اعمال شده از سوی شرکت های نفتی خارجی 

شدن صنعت نفت، دولت ایران توفیق چندانی در بهره مندی از درآمدهای نفتی پیدا نکرد در واکنش به ملی 

و با تنگنای مالی شدید از جمله کسری در تراز پرداخت ها روبرو شد. این مسئله در کنار تبعات اقتصادی و 

 ایران IMF شمسی( 1330میالدی ) 1951 سال اجتماعی به جای مانده از جنگ جهانی دوم باعث شد در

 سال نوامبر 17 در IMFایران از سوی  به اعطا شده وام اولین 2تشخیص دهد. وام دریافت شرایط واجد را

 سال در همچنین. است بوده دالر میلیون 5/17 حدود وام این رقم و بوده( شمسی1335) میالدی 1956

 5/22 حدود نیز آن رقم که کرد اعطا ایران به دیگر وام یک این نهاد نیز( شمسی 1339) میالدی 1960

سال  که تا اخذ کرده دالر میلیون 40 حدود بار دو این طی ایران مجموع در بنابراین. است بوده دالر میلیون

در سال های بعد به دلیل افزایش درآمدهای نفتی ایران در  .3شد شمسی( بازپرداخت 1352میالدی ) 1973

 IMFبه این دلیل، نیازی به استفاده از وام  و نشده هارداختپ تراز کسری دچار اثر افزایش قیمت نفت، ایران

 پیدا نکرده است.
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 استقراض از بانک جهانی در دوران پهلوی دوم: -2-1

همانطور که قبالً اشاره شد، هدف بانک جهانی از پرداخت وام به کشور های مختلف، کمک برای اجرای 

ی است. بر همین اساس، دولت ایران در زمان پروژه های عمرانی و جبران خسارات ناشی از بالیای طبیع

پهلوی دوم در مقاطع مختلف در راستای دریافت وام از بانک جهانی تالش کرده و اقداماتی را در این زمینه 

بود. انگیزه اصلی  1327انجام داده است. یکی از این اقدامات، تدوین و تصویب برنامه عمرانی اول در سال 

برنامه، جلب نظر بانک جهانی برای تخصیص وام برای ایران بود. چون دولت ایران طراحان برای تدوین این 

متقاضی دریافت وام از بانک جهانی برای پیشبرد برنامه های عمرانی بود و دریافت چنین وامی بدون ارائه 

این برنامه که با مشورت کارشناسان بانک جهانی تدوین  1برنامه مدون جهت اجرای آن برنامه ها میسر نبود.

همزمان با شکل گیری ساختار برنامه ریزی در ایران و تأسیس  1334تا  1328شده بود، بین سال های 

سازمان برنامه و بودجه در کشور اجرا شد، اما به دلیل شرایط ناپایدار سیاسی و اجتماعی، تأمین اعتبار از 

برنامه یعنی فروش نفت و استقراض خارجی با مشکل روبرو شد. بنابراین ایران موفق به محل های اصلی این 

 2دریافت وام از بانک جهانی نشد و عمالً برنامه متوقف گردید. 

اما تالش های ایران برای اخذ وام از بانک جهانی متوقف نشد. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران در زمان 

میلیون دالر در دو فقره به  350لیارد دالر از بانک جهانی وام گرفته و در مقابل می 1پهلوی دوم در مجموع 

میلیون  75یک نمونه از وام هایی دریافتی ایران از بانک جهانی، یک فقره  3این بانک وام اعطا کرده است.

 4به منظور احداث سد دز در خوزستان از این نهاد اخذ شد. 1335دالری بود که در سال 

 اض خارجی در دوران انقالب اسالمیاستقر -2

و بانک جهانی به ایران متوقف  IMFپس از انقالب اسالمی ایران، وام دهی نهاد های مالی بین المللی نظیر 

. مهمترین دلیل این مسئله، فشارهای آمریکا به 5شد و امکان استفاده ایران از وام این نهاد ها از بین رفت

شور در تهران بود. البته فشارهای خارجی تنها به تحریم های آمریکا و قطع ویژه پس از تسخیر سفارت این ک

وام دهی منحصر نبود. کاهش صادرات نفت خام ایران و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی ایران نیز از جمله 

محدودیت هایی است که پس از انقالب اسالمی در اثر فشارهای غرب علیه جمهوری اسالمی اعمال شده 
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میلیون  2.4به  1356میلیون بشکه در روز در سال  4.8بر اساس آمارها، صادرات نفت خام ایران از  است.

  1کاهش یافت. 1359هزار بشکه در سال  796و  1358بشکه در سال 

در کنار امتناع نهادهای مالی بین المللی از اعطای وام به ایران، در داخل ایران نیز نظر مساعدی نسبت به 

م از این نهاد ها وجود نداشت. غالب نیروهای انقالب نسبت به این نهاد ها نگاه بدبینانه داشتند و دریافت وا

متأثر از اصول انقالب اسالمی، هرگونه دریافت وام از این نهاد ها را مصداق وابستگی مالی به دشمنان اسالم 

ب می دانستند. به شکلی که الیحه و زیر سؤال رفتن استقالل کشور به عنوان یکی از اصلی ترین اصول انقال

به منظور افزایش سهمیه جمهوری اسالمی ایران در صندوق بین المللی  1359دوفوریتی دولت در دی ماه 

   2پول با همین استدالل از سوی اکثریت نمایندگان رد شد.

 کاهش درآمد ارزی در زمان جنگ تحمیلی -1-2

نیز بر سایر هزینه های دولت افزوده شد. در دوران  هزینه های جنگ 1359با آغاز جنگ تحمیلی در سال 

جنگ تحمیلی منابع تأمین درآمد دولت عمدتاً درآمد های نفتی و مالیات بوده است که سهم این دو در 

درصد  9.8) 3درصد بود. 30.6و  59.6به طور متوسط به ترتیب  1367تا  1358بودجه دولت در بازه 

روند کاهش قیمت نفت که از  4مالکیت(. انحصار از ناشی نظیر درآمدهای باقیمانده شامل سایر درآمدهاست،

شمسی( آغاز شده بود، موجب کاهش درآمد های دولت شد. این امر در کنار عواملی  1359) 1980سال 

چون تحریم های آمریکا که مانع از دسترسی ایران به منابع ارزی خود در خارج از کشور شده بود، از دو 

اقتصادی کشور تأثیر منفی گذاشت؛ دولت از یکسو به دلیل کاهش درآمد نفتی با مشکل  جهت بر وضع

کسری بودجه و از سوی دیگر به دلیل کاهش منابع ارزی در اثر تحریم و کاهش قیمت نفت، با کسری 

ه بودجه ارزی و کسری تراز پرداخت ها مواجه شد. یکی از نمود های کسری بودجه ارزی این بود که با توج

به دولتی بودن بخش زیادی از صنایع کشور و رکود اقتصادی ایجاد شده در اثر جنگ، دولت برای تجهیز 

کارخانجات کشور و راه اندازی تولید در آنها نیاز به واردات کاالهای سرمایه ای و ماشین آالت و به تبع آن 

اردات برخی از کاالهای اساسی نیز منابع ارزی داشت. نیاز دولت به برخی خرید های خارجی ضروری مانند و

 بر شدت نیاز دولت به منابع ارزی افزوده بود.

با توجه یه اینکه امکان دریافت وام از نهاد های مالی بین المللی برای جبران کسری منابع ارزی و ریالی 

لق کشور وجود نداشت، دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به استقراض از منابع بانک مرکزی و خ
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این سیاست با وجود تورم زا بودن، تا حدودی  1ادامه داشت.  67نقدینگی نمود که این سیاست تا سال 

 مشکل کسری بودجه ریالی دولت را رفع کرد. اما مشکل کسری منابع ارزی همچنان پابرجا بود.

 این بر نیز ایران علیه تحمیلی خود جنگ ایران، به المللی بین وام پرداخت از آمریکا ممانعت از نظر صرف

 تبلیغات کنار در بود، شده ایران اقتصاد بر حاکم که جنگ از ناشی اقتصادی ثباتی بی. بود گذار تأثیر مسئله

 بود کرده ایجاد المللی بین مجامع در کشور از نامناسبی تصویر ایران علیه غرب تبلیغاتی های دستگاه منفی

 2.شد می بمحسو ایران به وام اعطای برابر در مانعی و

 ؛ آغاز استفاده از تسهیالت خارجی1364مجوز یوزانس در بودجه ارزی  -2-2

زی کشور برای تشدید شد. نیازهای ار 60مشکل کمبود منابع ارزی با کاهش بیشتر نفت خام در اواسط دهه 

ا باید. بهبود کسری تراز پرداخت ها و خرید های خارجی باعث شد دولت برای حل این مشکل فکری نم

نابع مفاده از ه استه به این که امکان اخذ وام از نهادهای مالی بین المللی وجود نداشت، دولت تصمیم بتوج

 گرفت.« یوزانس»بخش خصوصی خارجی در قالب قرارداد 

الیحه بودجه خود را بر مبنای بودجه ریالی تنظیم و تقدیم مجلس می کرد. اما به دلیل  1363دولت تا سال  

الیحه بودجه ارزی  1363دی ماه  30ای اسالمی مبنی بر تنظیم بودجه ارزی، در تاریخ تأکیدات مجلس شور

در  3مشتمل بر منابع و مصارف ارزی به طور جداگانه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسالمی شد. 1364

ولت تبدیل شد، د« 1364قانون بودجه ارزی »در مجلس تصویب و به  1364مهر  2این الیحه که در تاریخ 

مورد طرح  در خود آتی سال های برای اولین بار به دستگاه های اجرایی اجازه داد به منظور تأمین احتیاجات

نمایند و از این طریق تعهدات ارزی ایجاد  یوزانس گذاری، اقدام به انجام معامالتسرمایه و تولیدی های

گاه های دولتی ایران برای واردات کاالهای کنند. نحوه اجرای این تبصره از قانون به این صورت است که دست

صنعتی مورد نیاز خود با شرکت های خارجی تأمین کننده کاالهای مورد نظر قرارداد یوزانس منعقد می 

کنند و کاالی مد نظر را به شکل نسیه خریداری و وارد کشور می نمایند و در زمان سررسید، اصل و فرع 

اخت می کنند. این مسئله در قوانین بودجه سال های بعد تا سال قیمت کاال را به شرکت فروشنده پرد

سال انعقاد  4و پس از  1368در نتیجه این قرارداد های یوزانس، کشور در شهریور ماه  4نیز تکرار شد. 1368

 5میلیارد دالر بدهی خارجی روبرو بود.  12.9قرارداد یوزانس با 

                                                 
1

 74-72همان، صص   

2
 )مصاحبه با دکتر حسین عادلی( 454همان، صفحه  

3
 30/10/1363، مشر ح مذاکرات مجلس شورای اسیمی  

4
  15، ماده  احده، تبصره 2/7/1364کشور، مصوب  کل 1364 سال ارزی بودجه قانون  

 29اده  احده، تبصره کل کشور، م 1368تا  1365قوانین بودجه سالیانه 

5
 (عادلی حسین دکتر با مصاحبه) 448صفحه  ، انتشارات گام نو، چاپ ا ل،امویی احمدی بهمن ،«اسیمی جمهوری سیاسی اقتصاد» 
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 برای نیاز مورد ارز است مکلف ارز تخصیص کمیته نه این است کهنکته قابل توجه در این قوانین بودجه سالیا

شاید همین نکته بتواند یکی از  1.دهد تخصیص کشور ارزی نیازهای سایر بر مقدم را مذکور پرداخت تعهدات

 علل جهش ارزی کشور در سال های آینده را توضیح دهد.

ورد من در اسیت های زیادی که در آن زماذکر این نکته نیز الزم است که با وجود رویکرد منفی و حس

ئله با این مس 1364استقراض خارجی وجود داشت، هنگام مطرح شدن پیشنهاد یوزانس در بودجه ارزی 

ا وام الب بحساسیت کمتری به تصویب رسید. شاید علت این حساسیت پایین این بود که یوزانس از نظر ق

پرداخت ع بازمحسوب می شود. اما در واقع و از منظر نو خارجی متفاوت به نظر می رسد و به نوعی نسیه

 تفاوتی با استقراض خارجی ندارد.  

؛ نقطه عطف «تعدیل اقتصادی»برنامه اول توسعه و اجرای سیاست های  -3-2

 استقراض خارجی در جمهوری اسالمی 

امه که اد فتتشخیص جمعی از مسئولین و سیاستگذاران اقتصادی کشور بر این امر تعلق گر 1367در سال 

بع د در مناموجو جنگ با توجه به روند فعلی امکان پذیر نیست؛ به دلیل آنکه کشور با توجه به کمبود های

میان ایران و عراق  598مالی توانایی تأمین هزینه های جنگ را ندارد. بنابراین در نهایت با پذیرش قطعنامه 

ود. برخی ب« لتیاقتصاد دو»د غالب در اقتصاد کشور آتش بس برقرار شد. تا پیش از پذیرش قطعنامه، رویکر

 گری تصدی و مدیریت از چهره ها به دلیل انگیزه های ضد سرمایه داری، به لحاظ فکری معتقد به

 و توزیع ،تولید نظیر اقتصادی مدیریت مراحل و سطوح همه در دولت کنترل و اقتصاد در دولت حداکثری

ده دیگر نیز ع .کردند می مخالفت بازار و خصوصی بخش به امور گذاریوا گونه هر با و بودند گذاری قیمت

ل برخی ا به دلید، اماگرچه اعتقاد به اصالت بازار داشتند و در حالت کلی با دولتی بودن اقتصاد مخالف بودن

 ضرورت های جنگ، از دولتی بودن اقتصاد حمایت می کردند.

ه باول که  ویکردروه ادامه اداره اقتصادی کشور پدید آمد. پس از پذیرش قطعنامه، دو رویکرد نسبت به نح 

ی کرد و لفت ملحاظ فکری معتقد به اقتصاد دولتی بود، با هرگونه استقراض خارجی از سایر کشور ها مخا

 زینه هایبه ه اعتقاد داشت برای بازسازی کشور و جبران خسارات جنگ، کافی است بودجه ای را که تاکنون

 شته است، پس از این صرف بازسازی و جبران خسارات شود.جنگی اختصاص دا

اما رویکرد دوم که به لحاظ فکری به اقتصاد آزاد نزدیک تر بود، معتقد بود با پایان جنگ ضرورتی به تداوم 

دولتی بودن اقتصاد نیست و با منابع موجود نمی توان به جبران خسارات جنگ و راه اندازی تولید در کشور 

ابراین برای جبران خسارات و رشد تولید الزم است ضمن اصالح قیمت ها و خصوصی سازی، در پرداخت. بن

 2کنار منابع موجود، از منابع خارجی نیز استفاده کرد.
                                                 

1
  15، ماده  احده، تبصره 2/7/1364کشور، مصوب  کل 1364 سال ارزی بودجه قانون  

 29 احده، تبصره  کل کشور، ماده 1368تا  1365قوانین بودجه سالیانه 

2
 )مصاحبه با دکتر محسن نوربخش( 98-95صص  ، انتشارات گام نو، چاپ ا ل،امویی احمدی بهمن ،«اسیمی جمهوری سیاسی اقتصاد»  
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ین دو نگاه در ، بحث ها میان ا1367با آغاز تدوین برنامه پنج ساله اول توسعه کشور در نیمه دوم سال 

جا از آن شکاف فکری میان اعضای دولت و نمایندگان مجلس شد. اماسطوح مختلف افزایش یافت و موجب 

یکرد ر این روببتنی که رویکرد تدوین کنندگان برنامه اول عمدتاً به اقتصاد آزاد نزدیک بود، این برنامه م

ندگی( از تدوین )دولت ساز 1368تدوین شد. نکته قابل توجه این است که عمده مجریان این برنامه در سال 

جود داشت و وبودند. بنابراین همفکری کاملی میان این برنامه و مجریان آن  1367دگان آن در سال کنن

 وف شود.دولت سازندگی نیز معر« تعدیل اقتصادی»همین امر باعث شد برنامه اول توسعه به برنامه 

ن اقتصاد بودند، در مجلس شورای اسالمی نیز اگرچه اکثریت نمایندگان به لحاظ فکری موافق با دولتی بود

   1به تصویب نهایی مجلس رسید.  1368بهمن ماه  11اما پس از بحث های فراوان نهایتاً برنامه اول توسعه در 

تعدیل »دولت سازندگی با برنامه « تعدیل اقتصادی»نسبت شناسی برنامه  -4-2

 IMF« ساختاری

 IMFل ساختاری است که از سوی برخی معتقدند برنامه تعدیل اقتصادی دولت سازندگی همان برنامه تعدی

بوده و این وام نیز مشروط به اجرای این برنامه  IMFبه ایران تجویز شده و از آنجا که ایران متقاضی وام از 

است، ایران به منظور دریافت وام از این نهاد به اجرای این برنامه پرداخته است. اما اظهارات برخی از 

خالف این موضوع را نشان می  3و برخی از کارشناسان اقتصادی 2زندگیمسئولین و دست اندرکاران دولت سا

دهد. آنچه که زیربنای برنامه تعدیل اقتصادی دولت سازندگی بود، نوع نگرش و اعتقاد مسئولین وقت کشور 

پس از پذیرش قطعنامه بود که اجرای این سیاست ها را برای جبران خسارات جنگ و پیشرفت و رونق 

الزم می دانستند و هیچ دلیلی برای اثبات این ادعا که این برنامه ها از نسخه های تجویزی  اقتصادی کشور

IMF .استنباط شده است، پیدا نشده است 

لزوم استفاده از امکانات خارجی و اجرای برنامه تعدیل اقتصادی برای اوالً آنچه که مسلم است، این است که 

خاص تدوین  رحمیلی، عقیده بخشی از مسئولین کشور و به طوبازسازی و جبران خسارات ناشی از جنگ ت

بنابراین مدل استقراض خارجی و اجرای برنامه تعدیل ساختاری در کنندگان برنامه اول توسعه بوده است. 

ایران با بسیاری از کشورهای در حال توسعه که بدون تعلق فکری به تعدیل ساختاری و صرفاً برای دریافت 

ر به اجرای این برنامه شده اند، متفاوت بوده است. اگرچه در نتایج استقراض خارجی و وام خارجی مجبو

                                                                                                                                                        
 30، دفتر نشر معارف انقیب ، صفحه «1367پایان دفاع، آغاز بازسازی؛ کارنامه   خاظرات هاشمی رفسنجا ی سال »

1
قابیل دسترسیی از  اسییمیمجلس شورای  11/11/1368مصوب ایران  اسیمی جمهوری فرهنگی اجتماعی، ، اقتصادی سعهتو ا ل برنامه قانون  

 /91755https://rc.majlis.ir/fa/law/show طریق سایت مرکپ پژ هش های مجلس شورای اسیمی

 11/11/1368ورای اسیمی مشر ح مذاکرات مجلس ش

2
 227313n.ir/2https://bقابل بازیابی از طریق  10/10/1382مصاحبه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با ر زنامه کیهان   

 (محمد علی نجفی دکتر اب )مصاحبه 394 صص ا ل، چاپ نو، گام انتشارات امویی، احمدی بهمن ،«اسیمی جمهوری سیاسی اقتصاد»

3
 مصاحبه محقق با دکتر مجید شاکری، اقتصاددان  

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755
https://b2n.ir/227313
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ثانیاً وامی که اجرای برنامه تعدیل ساختاری و اقتصادی تفاوت چندانی میان ایران و سایر کشور ها نیست. 

 ایران در دوران اجرای برنامه اول توسعه از خارج دریافت نموده است، 

 خارجی در برنامه اول توسعهجایگاه استقراض  -5-2

بود، منابع و مصارف ارزی کشور  1372تا  1368در برنامه پنج ساله توسعه اول که بازه اجرای آن از سال 

 17.8میلیارد دالر از طریق صادرات نفت و گاز،  83میلیارد دالر برآورد شد و پیش بینی شد بیش از  120

میلیارد دالر از طریق  12.4د دالر صادرات خدمات و حدود میلیار 2.8میلیارد دالر صادرات غیر نفتی، 

استقراض خارجی تأمین شود.  همچنین با توجه به تحوالت بازار نفت و گاز، پیش بینی شد صادرات روزانه 

 1367دالر در سال 2/14و قیمت نفت از  1372بشکه در سال  2293به  1367بشکه در سال  1482نفت از 

درصد از  10افزایش یابد. بر همین اساس، در این برنامه پیش بینی شد حدود  1372دالر در سال  4/21به 

 1منابع ارزی کشور از طریق استقراض خارجی تأمین گردد.

 (1368-1372)منابع و مصارف ارزی کشور در برنامه اول توسعه  فهرست - ( 4.1) جدول

 مصارف منابع

 دالر( ونیلیمبلغ )م شرح مبلغ )میلیون دالر( شرح

نفت، گاز و صادرات 

 فرآورده های نفتی

 واردات کاال 83.096

)تأمین نیازهای وارداتی 

وزارتخانه ها و مؤسسات 

 دولتی(

114.232 

 4.500 واردات خدمات 17.836 صادرات غیر نفتی

منابع ارزی موضوع 

 29تبصره 

 )استقراض خارجی(

پرداخت های ارزی  12.400

 حساب سرمایه

900 

 1.000 ختیار رئیس جمهوردر ا 2.800 صادرات خدمات

دریافت های ارزی 

 حساب سرمایه

2.600   

   2.000 سایر دریافت های ارزی

 120.732 جمع مصارف 120.732 جمع منابع

                                                 
1

اسییمی، قسیمت د م، مجلیس شیورای  11/11/1368مصیوب اییران  اسیمی جمهوری فرهنگی اجتماعی، ، اقتصادی توسعه ا ل برنامه قانون  

 جد ل نهم، منابع   مصارف ارزی
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 بررسی میزان توجیه پذیری استقراض خارجی در برنامه اول توسعه  -6-2

بوده  هده دولتعا بر و تجهیز آنه از آنجا که در آن دوره بسیاری از صنایع ایران دولتی بوده و تأمین منابع

 رمایه ایهای سدولت برای راه اندازی و گسترش صنایع تحت پوشش خود نیاز به واردات کاالاست، بنابراین 

رایند فسی در چند ایراد اساداشته و از این جهت تالش برای تأمین سرمایه خارجی موجه بوده است. اما 

 اشته است:برنامه ریزی و تخصیص وام خارجی وجود د

 رفاً اینصده و تخصیص منابع ارزی در برنامه اول توسعه بر اساس برآورد نیاز واقعی پروژه ها نبو -

رد علمی ک برآویبه بیان دقیق تر منابع به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی تخصیص یافته است. 

نجام اارجی خبه سرمایه دقیق و پروژه محور برای تعیین میزان نیاز پروژه های تولیدی و عمرانی 

 نگرفته است. این مسئله باعث شد نیاز حقیقی کشور به سرمایه خارجی مشخص نشود.

در  حیناصح تیریدر خالل برنامه اول توسعه، مد یاستقراض خارج راداتیا نیاز مهمتر یکی -

تگاه سوسط دکوتاه مدت اخذ شده بود، ت یبازه ها یکه برا ییاز وام ها یمنابع بود. برخ صیتخص

. دوب افتهی ختصاصافراتر از بازه برنامه اول  ییازهاین نیبلندمدت و تأم یها دیخر یبرا ییاجرا یها

زم ال یازدهبه ب بلندمدت بودن لیاز پروژه ها به دل یاریدر هنگام بازپرداخت وام ها، بس جهیدر نت

 کشور در بازپرداخت وام های ارزی دچار مشکل شد. جهیو در نت دهینرس

ش اص بیطور که در جدول منابع و مصارف ارزی برنامه اول مشخص شده است، با وجود اختصهمان -

ر نایع کشوصکه عمدتاً برای تجهیز و بازسازی –میلیارد دالر به واردات کاال و خدمات  115از 

ر است. این میلیارد دال 20مجموع صادرات کاالها و خدمات غیر نفتی ایران  -اختصاص یافته است

ایی روژه هنشان می دهد عمده مبالغی که برای واردات کاال و خدمات صرف شده است، به پمسئله 

ن ر نتیجه آدند. اختصاص یافته که تولید کننده کاالها و خدمات صادراتی نبوده و ارزآوری نداشته ا

لی یاورده رشور آقسمتی از پروژه ها که تا پایان برنامه اول به بهره برداری رسیده بودند، برای ک

م ر هنگاداین مسئله یکی از عوامل ایجاد بحران ارزی در کشور داشته اند و نه آورده ارزی. 

 بازپرداخت بدهی های خارجی در پایان برنامه اول توسعه بود. 

 وام بانک جهانی به ایران -7-2

هاد های یکی از مأموریت های مهم مسئولین اقتصادی کشور در طول اجرای برنامه اول توسعه، رایزنی با ن

البته با توجه به شرایط سیاسی ایران و بی ثباتی  1مالی بین المللی در جهت دریافت وام از این نهاد ها بود. 

اقتصادی ناشی از جنگ، همچنان برخی از نهاد ها از تخصیص وام به ایران امتناع می کردند. اما نهایتاً ایران 

شمسی( برای هفت پروژه خود از بانک جهانی وام  1372تا  1370) 1993تا  1991موفق شد بین سال های 

                                                 
1

 (مسعود ر غنی زنجانی با )مصاحبه 211 ص ا ل، چاپ نو، گام انتشارات امویی، احمدی بهمن ،«اسیمی جمهوری سیاسی اقتصاد»  
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که یکی از این وام ها، وامی بود که در قالب کمک به جبران خسارات ناشی از زلزله منجیل به مبل   1بگیرد

 میلیون دالر از بانک جهانی دریافت شد. مابقی وام ها نیز در پروژه های احداث نیروگاه ها، توسعه 250

 2بهداشت مورد استفاده قرار گرفت.  های خانه نعت وص کشت و کشاورزی بخش

روند اعطای وام از سوی بانک جهانی به ایران اختصاص به دوره اجرای برنامه اول توسعه نداشت و در دوره 

میلیون دالر از بانک جهانی وام  840شمسی( حدود  1388) 2009های بعدی نیز ادامه یافت. ایران تا سال 

این وام ها در پروژه هایی نظیر جبران خسارات بالیای طبیعی، بهداشت، زه کشی و  گرفته است که بیشتر

بدهی ایران به بانک جهانی روند کاهشی داشته و  2009آبیاری و شبکه برق رسانی هزینه شده است. از سال 

 3میلیون دالر کاهش یافته است. 140شمسی( این رقم به  1398) 2019بر اساس آخرین آمار، در سال 

 IMFتقاضای ایران برای دریافت وام از  -8-2

در مقاطع مختلفی به ایران سفر  IMFبر اساس گزارش های موجود در دو دهه اخیر گروه های کارشناسی 

اما به جز آمار بانک جهانی که  4 کرده و توصیه های سیاستی خود را به سیاستگذاران کشور ابالغ نموده اند.

شواهد  5وام گرفته است، IMFمیلیارد دالر از  2.2شمسی(  1388) 9200مدعی شده است ایران در سال 

دیگر نظیر اظهارات برخی از کارشناسان نشان می دهد ایران در سال های پس از انقالب اسالمی هیچ وامی 

 6از صندوق بین المللی پول دریافت نکرده است. 

طی نامه ای به  1398ن در اسفند ماه با شیوع ویروس کرونا، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا

میلیارد دالر وام برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و جبران  5رئیس صندوق بین المللی پول تقاضا کرد مبل  

اما این نهاد از پرداخت این وام به ایران امتناع کرد. مهمترین  7خسارات ناشی از آن به ایران اختصاص یابد.

مربوط  IMFدر بیشترین سرمایه و حق رأی داخت وام به ایران، ممانعت آمریکا بود. از پر IMFدلیل امتناع 

درصد حق رأی این نهاد را  16.5و  IMF میلیارد دالر سرمایه در 83متحده آمریکاست که حدود به ایاالت 

آمریکا با  درصد آراء اعضاست، 85از آنجا که حداقل آراء برای تصمیم گیری در این نهاد  .در اختیار دارد

                                                 
1

  “The World Bank and Iran” CRS report for congress, Martin A. Weiss and Jonathan E. Sanford Foreign Affairs, Defense, and Trade 

Division, Order Code RS22704 January 28, 2008. Available in  

https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22704.pdf 
2

 (دکتر محسن نوربخش با )مصاحبه 103 صص ا ل، چاپ نو، گام انتشارات امویی، احمدی بهمن ،«اسیمی جمهوری سیاسی اقتصاد»  

3 https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.MWBG.CD?locations=IR 
   “The World Bank and Iran” CRS report for congress, Martin A. Weiss and Jonathan E. Sanford Foreign Affairs, Defense, and Trade 

Division, Order Code RS22704 January 28, 2008. Available in  

https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22704.pdf 
4

 1390تا  1380بانک مرکپی جمهوری اسیمی ایران، گپارش اقتصادی   ترازنامه سال های   

5 https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DIMF.CD?locations=IR 
6

 مصاحبه محقق با دکتر مجید شاکری، اقتصاددان  

7
https://b2n.ir/083793  

https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22704.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.MWBG.CD?locations=IR
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22704.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DIMF.CD?locations=IR
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درصدی به راحتی امکان وتو کردن تصمیمات این نهاد برای پرداخت وام را داراست و  16.5داشتن حق رأی 

  1تاکنون نیز از اعطای وام به ایران جلوگیری نموده است.

 

  

                                                 
1

 مصاحبه با دکتر مجید شاکری، اقتصاددان  
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های کشور در اقتصاد یآثار و تبعات استقراض خارج لیتحل

 رانیا شیلی، آرژانتین، اکوادور و

 خی ازاستقراض خارجی در کشور های مختلف موجب ایجاد تبعات مختلفی شده است. این تبعات در بر

ع اعمال و نو موارد در کشور های مختلف مشترک بوده اند و در موارد دیگر بسته به شرایط خاص آن کشور

 سیاست های مختلف متفاوت بوده است.

وادور پرداخته و کشور شیلی، آرژانتین و اک 3خارجی در  در اینجا ابتدا به تحلیل آثار و تبعات استقراض

  سپس به بررسی این آثار در اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.

 شیلی -1

ردمی و سرنگونی حکومت م 1973سابقه استقراض خارجی در شیلی به کودتای نظامی پینوشه در سال 

ندوق صشروط زمینه های اخذ وام م آلنده در آن کشور برمی گردد. پینوشته پس از به دست گرفتن قدرت،

ترل غو کنلبین المللی پول و اجرای سیاست های تعدیل ساختاری را فراهم نمود. کاهش بودجه رفاهی، 

ز بازار ادایی دولت بر قیمت ها، خصوصی سازی صنایع دولتی، تشویق صادرات، آزادسازی نرخ ارز، کنترل ز

 وارجی خاقدامات دولت پینوشه در راستای استقراض  سرمایه و حذف قانون حداقل دستمزدها از جمله

 اجرا هب 1982 در سال مجدداً و 1975سال  اجرای تعدیل ساختاری بود. بدین ترتیب شوک درمانی در

 درآمد.

ه مدت و کوتا آثار استقراض خارجی و اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در شیلی را می توان به دو بازه

 بلند مدت تقسیم کرد:

 ثار کوتاه مدتآ -1-1

 کاهش تورم -1-1-1

سید. ر 1982درصد در سال  20به  1973درصد در سال  508تورم به شدت رو به کاهش نهاد و از 

مله عوامل از ج ٪178 به ٪49.9کاهش دستمزد ها و هزینه های دولت و همچنین افزایش نرخ بهره از 

 تأثیر گذار بر کاهش تورم بوده است.
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 افزایش درآمد صادراتی کشور -2-1-1

 در دالر میلیارد 8.3 به 1985 سال در دالر میلیارد 3.8 از و یافت افزایش کشور صادراتی درآمدهای

 تجاری، موانع حذف بر شیلی در ساختاری تعدیل برنامه تأکید این امر به علت .رسید 1990 سال

 1. است بوده صادرات تولیدات تنوع و المللی بین و داخلی خصوصی گذاری سرمایه تشویق

 آثار بلند مدت -2-1

 رکود اقتصادی -1-2-1

 درصد 14 و درصد 12.9 ترتیب به در اثر شوک درمانی 1982و  1975رشد اقتصادی در سال های 

 .و این به معنای وقوع دو رکود اقتصادی در دو دهه بود 2یافت کاهش

 آثار بلندمدت:

 افزایش نرخ بیکاری -2-2-1

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

 حد، باالترین به 1982 در بیکاری رسمی آمار 3 .کاهش یافت درصد 40 واقعی دستمزد نرخ که بود حالی

 بودن باال نتیجه تنها نه که بود چشمگیر بسیار دستمزدها کاهش دوره، این طی. رسید درصد 20 یعنی،

  .داشت بستگی کاهش این به نیز اتصادر رشد بلکه است، بیکاری سطح

 افزایش بدهی خارجی -3-2-1

 و مالی ای شاخه چند های شرکت. افزایش یافت شیلی خارجی بدهی 1970 دهه پایانی های سال در

 دسترسی با. ندیافت رونق بودند، تر ارزان داخلی اعتبارات از که خارجی اعتبارات نتیجه در جدید صنعتی

 نیز خارجی بدهی شد و در نتیجه متمرکز معدودی عناصر اختیار در این منابع  خارجی، مالی منابع به آسان

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

 .  گذشت دالر میلیارد 21 مرز از 1987 سال در و یافت افزایش دالر میلیارد

 

 

                                                 
 «( در آمریکای جنوبیIMF) المللی پولهای صندوق بینعواقب اجرای سیاست »صاد مقاومتی با عنوان گزارش اندیشکده اقت 1

2
، مقاله دوازدهم: وام تعدیل بانک  جهکانی و 1380، گردآوری و ترجمه: دکتر احمد سیف، مؤسسه انتشارات آگاه، "جهانی کردن فقر و فالکت"مجموعه مقاالت  

 یصندوق بین المللی پول به شیل

3
 https://www.isna.ir/news/8509-07734.48338 

https://www.isna.ir/news/8509-07734.48338
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 افزایش شکاف طبقاتی -4-2-1

 از درصد 50 و بود ملی درآمد از درصد 37 جمعیت، اقشار ثروتمندترین از درصد ده سهم ،1978ال س در

 ده همس ،1988 در. داشتند اختیار در را ملی درآمدهای از درصد 20 نیز جمعیت های بخش فقیرترین

 17 به ها شبخ فقیرترین از درصد 50 سهم ولی رسید، می درآمدها درصد 47 به اقشار ترین غنی از درصد

 از رصدد 20 ،1969 در سال. جامعه نیز بر همین منوال تغییر کرد مصرف الگوهای. یافت کاهش درصد

 درصد 4.4 به 1988 در سال آمار این اما کردند، مصرف را تولیدات از درصد 6/7 جمعیت، اقشار فقیرترین

 . یافت افزایش دوره همین در درصد 54.6 به درصد 44.5از  تولیدات از ثروتمندان سهم در عوض. یافت تنزل

  افزایش نرخ فقر -5-2-1

 فقر با میلیون دو و می کردند زندگی فقر در شیلی میلیونی 14 جمعیت از درصد 40 از در این دوره بیش

مهمترین علت این مسئله، کاهش هزینه های رفاهی دولت در اثر اجرای برنامه تعدیل 1. بودند روبرو شدیدی

 2ساختاری بود.

 نتینآرژا -2

س ه سال پسکودتایی در آرژانتین انجام گرفت که منجر به سقوط دولت مردمی مستقر شد.  1955در سال 

دامه پیدا کرد و ا 2002در آرژانیتن توسط دولت آغاز شد و تا سال  "شوک درمانی"از کودتا اجرای برنامه 

ول بود. مللی پاز صندوق بین الاین نقطه شروع اجرای سیاست تعدیل ساختاری در آرژانتین و دریافت وام 

 ه هایهزین ایرس و ها یارانه اعطای وام از طریق کنترل بانک های عمومی، کاهش آزاد سازی نرخ ارز، کاهش

رنامه هایی اقتصادی از جمله ب مهم های بخش از بسیاری سازی خصوصی سرمایه، تمرکز اجتماعی، افزایش

رفت. نجام پذیتین اجی و اجرای برنامه تعدیل ساختاری در آرژانبود که در این بازه در راستای استقراض خار

خارجی و به  برنامه استقراض 2011متوقف شد، اما در سال  2010تا  2002اگرچه این برناه ها در بازه 

 دنبال آن اجرای برنامه تعدیل ساختاری مجدداً در دستور کار دولت آرژانتین قرار گرفت.

بل ندمدت قاو بل ی برنامه تعدیل ساختاری در آرژانیتن در دو بازه کوتاه مدتآثار استقراض خارجی و اجرا

 بررسی است:

                                                 
1

، مقاله دوازدهم: وام تعدیل بانک  جهکانی و 1380، گردآوری و ترجمه: دکتر احمد سیف، مؤسسه انتشارات آگاه، "جهانی کردن فقر و فالکت"مجموعه مقاالت  

 للی پول به شیلیصندوق بین الم

2
https://masireqtesad.ir/111961  
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 کوتاه مدت آثار -1-2

 کاهش تورم -1-1-2

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

  البته این کاهش تورم دیری نپایید.. رسید 1969

 داخلی ناخالص دافزایش تولی -2-1-2

 ٪3.2 با مقایسه در 1970 و 1966 سالهای بین ٪5.2 ساالنه متوسط نرخ رشد نیز با تولید ناخالص داخلی

 1. یافت افزایش 50 دهه طول در

  افزایش صادرات -3-1-2

افزایش یافت و سهم  1999تا سال  در اثر اجرای سیاست های مبتنی بر تجارت آزاد، صادرات آرژانتین

 2% رسید.  24در تولید ناخالص داخلی به خالص صادرات 

  آثار بلندمدت -2-2

 افزایش بدهی خارجی -1-2-2

 افزایش 3.شد برابر سه سال سه در خارجی بدهی و کرد صعود به شروع دوباره مالی کسری 1978در سال  

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

 که بود معنا بدان این. رسید درصد 500 حدود به 1999 سال تا و یافت افزایش آرژانتین صادرات هب خارجی

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

 .شود استفاده

  افزایش تورم -2-2-2

فزایش بدهی اناکارآمد نیز در کنار آثار ناشی از  تولید و بزرگ دستمزدهای افزایش دولت، مخارج رشد

 در بود، % 24.3 حدود 1974 تا 1950 بازه در که تورم نرخ شد. متوسط مزمن تورم ایجاد باعث خارجی

 .  رسید%  94.7 به 2000 تا 1975 های سال

                                                 
1

 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=AR 

2
 The Crisis that Was Not Prevented: Lessons for Argentina, the IMF, and Globalisation, p. 51, 

http://fondad.org/publications/argentina.html 

3
 http://www.fondad.org/product_books/pdf_download/9/Fondad-Argentina-BookComplete.pdf 

http://fondad.org/publications/argentina.html


 اندیشکده اقتصاد مقاومتی  –  رانیا برای یزیتجو یهااستیسارائه و  یاستقراض خارج یامدهایابعاد و پ یبررس 

 

40 

 

 افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی -3-2-2

 و عمومی های هزینه در کاهش ها، قیمت و دهادستمز کنترل با را تورم داشتند سعی دولت های متوالی

که این اقدامات نیز در راستای اجرای سیاست های تعدیل ساختاری 1کنند  کنترل پول عرضه کردن محدود

 از کمتر 1993 سال در که جینی و به نوبه خود موجب افزایش شکاف طبقاتی در آرژانتین شد. ضریب بود

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

 آرژانتین در صادرات رشد از که بود هایی شرکت در ثروت تمرکز و ملی پول ارزش کاهش ها، دستمزد

 .بودند شده منتفع

 رکود اقتصادی -4-2-2

ملی برزیل به ویژه پس از کاهش ارزش پول  صنایع از با وجود رشد صادرات برخی از کاالها، بسیاری

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

روند نزولی به خود گرفته است، در سال  1998کرد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی که از سال  سقوط عمیق

 2کاهش یافت.  % -10.9به کمترین مقدار خود یعنی  2002% و در سال  -3.4به  1999

 افزایش نرخ فقر -5-2-2

 3با افزایش نرخ فقر، بیش از نیمی از مردم آرژانتین زیر خط فقر قرار گرفتند. 2001در سال 

 اکوادور -3

زمینه ها برای  1983افزایش واردات، کاهش قیمت نفت و رشد بدهی های خارجی باعث شده در سال 

تاری و مذاکره با صندوق بین المللی پول جهت اعمال یک سیاست ریاضتی مبتنی بر برنامه تعدیل ساخ

ها از سوی دولت، کاهش ارزش  قیمت اقتصادی، حذف کنترل زدایی مقررات دریافت وام فراهم شود. تقویت

صنعتی، فراهم سازی زمینه های جذب  اولیه مواد واردات واردات، افزایش تعرفه های سهمیه حذف پول ملی،

 و سوخت قیمت افزایش عمومی، بخش های هزینه مالیات، کاهش یشافزا، خارجی جدید گذاری سرمایه

 آمریکا دالر جهانی و اتخاذ تجارت سازمان در بانکی، تالش برای عضویت های کنترل بردن بین برق، از نرخ

در این راستا انجام شد. در بازه سال های  2009اکوادور از جمله اقداماتی بود که تا سال  رسمی ارز عنوان به

                                                 
1

 https://www.britannica.com/place/Argentina/Economy 
2

 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=AR 

3
 The Great Unraveling: Argentina 1973–1991", p.1, 

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

https://ucema.edu.ar/conferencias/download/Klaus1.pdf
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تا کنون مجدداً در دستور کار قرار گرفته  2017اجرای این سیاست ها متوقف شد و از سال  2017تا  2009

 است.

ه مدت و کوتا آثار و تبعات استقراض خارجی و اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در اکوادور در دو بازه

 بلندمدت به شرح زیر است:

 آثار کوتاه مدت -1-3

 افزایش رشد اقتصادی -1-1-3

درصد در نوسان  8.21تا  1.1افزایش یافت و بین  2009تا  2000تولید ناخالص داخلی در بازه  نرخ رشد

 1بود. 

 کاهش نرخ تورم -2-1-3

علت اصلی 2درصد رسید.  5.16به  2009روند کاهشی پیدا کرد و در سال  2009تا  2000نرخ تورم در بازه 

ر ازای پرداخت وام ها نظیر کاهش هزینه کاهش تورم در این دوره، اجرای شروط صندوق بین المللی پول د

 های اجتماعی بوده است.

 آثار بلندمدت -2-3

  نوسانات رشد تولید -1-2-3

این شاخص  بهبود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این دوره به شکل زیگزاگی در حال نوسان بوده است

و افزایش  کشاورزی خشب احیا یا رونق خام، نفت المللی بین قیمت یا افزایش در عمدتاً ناشی از ثبات

صادرات کاالهای خاص در اثر سیاست آزادسازی تجاری بوده است و کاهش این شاخص عمدتاً از شوک های 

بیرونی نظیر کاهش قیمت نفت خام، بالیای طبیعیِ منجر به کاهش تولید محصوالت کشاورزی، بحران 

تصادی ناشی شده است. بیشترین مقدار این اقتصادی، افزایش مالیات و حذف موانع وارداتیِ منجر به رکود اق

درصد یوده  -4.7به مقدار  1999درصد و کمترین مقدار آن در سال  5.9به مقدار  1988شاخص در سال 

 3است. 

 

                                                 
1

 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=EC 

2
 https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=EC 

3
 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=EC 
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  نوسانات تورم -2-2-3

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

صعودی را تجربه کرده است. کاهش تورم عمدتاً ناشی از کاهش دستمزدها، کاهش بودجه بار سیر  4نزولی و 

دولت و کاهش هزینه های اجتماعی بوده است و افزایش تورم عمدتاً از سیاست پولی انبساطی، افزایش 

بدهی خارجی، شوک های ارزی و افزایش هزینه های ناشی از ساختارهای معیوب تولید ناشی شده است. 

درصد و بیشترین تورم این دوره مربوط به سال  23به مقدار  1986ترین تورم در این دوره مربوط به سال کم

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

 1درصد کاهش یافته است. 37به  2001دوره در سال 

 افزایش شکاف طبقاتی -3-2-3

و کاهش در سال  1984ضریب جینی نیز که نشان دهنده میزان توزیع درآمد است، پس از افزایش در سال  

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

ا و کاهش دستمزد ها دهنده گسترش شکاف طبقاتی در اثر تمرکز ثروت در شرکت های صادراتی و بانک ه

 2روند کاهشی داشته است. 1999و هزینه های اجتماعی بوده است. این شاخص پس از سال 

انتظار می رود  پدیدار نشده است، اما 2017ار اجرای سیاست تعدیل ساختاری پس از گرچه هنوز برخی از آث

ی ری درآمدابرابکاف طبقاتی  و نبا توجه به تبعیض مالیاتی ایجاد شده به منظور تشویق سرمایه گذاری، ش

 تواند نمی دیگر همچنین بر اساس سیاست کاهش هزینه های عمومی، دولت در این کشور افزایش یابد.

 بدهی هرهب بازپرداخت به را بودجه کسری و دهد افزایش سال در درصد 3 از بیش را عمومی های هزینه

 از سازی صیخصو که حالی در یابد، می کاهش وجهیت قابل میزان به گذاری سرمایه بنابراین. کند محدود

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

سال  ری دراعتراضات ایجاد شده پس از لغو یارانه سوخت نیز از جمله پیامد های سیاست تعدیل ساختا

 یان یافت.بود که با ایجاد توافق میان معترضان و دولت و توقف این سیاست پا 2019

 ایران -4

همچنان که قبالً بیان شد، اولین تجربه استقراض خارجی پس از انقالب در دوران دفاع مقدس و پس از آن 

و در قالب برنامه اول توسعه صورت پذیرفت. « تعدیل اقتصادی»در راستای برنامه ای تحت عنوان برنامه 

                                                 
1

 https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=EC 

2
 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=EC 
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(میلیارد دالر)بدهی خارجی ایران 

ود که تبعات اجرای آن پس از حدود دو سال برنامه تعدیل اقتصادی مجموعه ای از سیاست های اقتصادی ب

از آغاز اجرا در اقتصاد ایران آغاز گشت. اما از آنجا که استقراض خارجی تنها یکی از سیاست های این برنامه 

بود، نمی توان آثار و تبعات این برنامه را به طور کامل ناشی از این سیاست دانست. بلکه مجموع سیاست 

ه نظیر سیاست ارزی، خصوصی سازی و استقراض خارجی به همراه برخی از اشکاالت های ناشی از این برنام

موجود در برنامه ریزی اقتصادی کشور و برخی از عوامل خارجی نظیر تغییر در قیمت نفت در مجموع 

 شد.  1372موجب عدم موفقیت برنامه تعدیل اقتصادی در کشور و متوقف شدن آن در سال 

 ی از استقراض خارجی در ایران را می توان بدین شکل برشمرد:در عین حال تبعات ناش

  افزایش بدهی خارجی -1-4

مهمترین تأثیر استقراض خارجی در ایران، افزایش بدهی خارجی است. در اثر استقراض خارجی، میزان 

ه میلیارد دالر رسید. البت 23شمسی( به بیش از  1374) 1993بدهی خارجی ایران افزایش یافت و در سال 

جمعی از مسئولین کشور در دولت سازندگی اافزایش بدهی خارجی در کشور در آن مقطع به معنای بحران 

بدهی نیست؛ زیرا نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در آن مقطع عدد قابل توجهی نبوده است و 

 1نمی توان از آن به بحران بدهی تعبیر کرد. 

 

 (world bank بدهی خارجی ایران )منبع:  (5.1) نمودار

                                                 
1

 (دکتر حسین عادلی با )مصاحبه 466 ا ل، چاپ نو، گام انتشارات امویی، احمدی بهمن ،«اسیمی جمهوری سیاسی اقتصاد»  
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 شوک ارزی و افزایش تورم -2-4

یکی از مهمترین تبعات ناشی از برنامه های تعدیل اقتصادی، شوک ارزی و افزایش تورم بوده است. نرخ ارز 

تومان  400به  1374و در سال  260به  1373تومان بود، در سال  140حدود  1368بازار آزاد که در سال 

درصد  49.4به  1374درصد بود، در سال  17.4حدود  1368سال  نرخ تورم نیز که در 1افزایش یافت. 

  2افزایش یافت.

در تحلیل این مسئله دالیل مختلفی ذکر می شود. عده ای از مسئولین کشور در دولت سازندگی معتقدند به 

نرخ علت کاهش قیمت نفت، منابع ارزی الزم برای بازپرداخت وام ها در سررسید وجود نداشته به این دلیل، 

اما عده دیگری از مسئولین آن مقطع، خوش بینی بیش از حد تدوین کنندگان  3ارز جهش پیدا کرده است.

برنامه نسبت به افزایش قیمت نفت را در این مسئله مؤثر می دانند. به عقیده این عده، طراحان برنامه اول 

و بر اساس همین پیش بینی خوش  توسعه پیش بینی افزایش قیمت نفت در طول اجرای برنامه را داشته اند

 21.4به  1372بینانه، برنامه را تدوین نموده اند. پیش بینی طراحان برنامه این بود که قیمت نفت در سال 

از طرف دیگر وام هایی که در طول  4دالر بود. 15.06دالر خواهد رسید. در حالی که قیمت نفت در آن سال 

وتاه مدت بوده است و دستگاه های اجرایی کشور بر اساس پیش بینی این برنامه اخذ شده، دارای سررسید ک

خوش بینانه افزایش قیمت نفت و بازپرداخت بدهی ها از محل درآمدهای نفتی، وام های دریافت شده را در 

پروژه های بلندمدت هزینه کردند. در نتیجه با کاهش قیمت نفت و محقق نشدن درآمدهای نفتی پیش 

ن موعد بازپرداخت بدهی ها، کشور با کمبود منابع ارزی روبرو شده و انتظارات ایجاد شده بینی شده و رسید

 5در جامعه موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و افزایش تورم در کشور شده است.
 

  

                                                 
1https://b2n.ir/632538  

 (عادلی حسین دکتر با مصاحبه) 482 ا ل، چاپ و،ن گام انتشارات امویی، احمدی بهمن ،«اسیمی جمهوری سیاسی اقتصاد»

2
 1395=100 مصرفی خدمات   کاالها بهای شاخص زمانی ریبانک مرکپی جمهوری اسیمی ایران، س  

3
 .انقیب معارف نشر دفتر ،«1372 سال رفسنجانی هاشمی خاطرات   کارنامه سازندگی؛ صیبت»  

4
 آمار قیمت نفت، سری زمانی بانک مرکپی  

5
 (عادلی حسین دکتر با مصاحبه) 456 ا ل، چاپ نو، گام انتشارات امویی، احمدی بهمن ،«اسیمی جمهوری سیاسی اقتصاد»  

https://b2n.ir/632538پ
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 یریگ جهینتجمع بندی و 

 ، ذکر چند نکته الزامی است: به منظور نتیجه گیری

شور کهای  قراض خارجی مهم است، عبارت است از نیاز واقعی پروژهآنچه که در توجیه پذیری است -1

ن تأمین امکا به سرمایه خارجی به واسطه نیاز به واردات کاالهای سرمایه ای یا دانش فنی و عدم

مکان اجهت  سرمایه خارجی الزم از سایر روش های تأمین مالی، ارزآوری پروژه های مورد نظر به

رزی ادر سررسید و داشتن برنامه مدون جهت مدیریت صحیح منابع تأمین اصل و فرع وام ها 

ه در کاست هی کمبود منابع ارزی در هنگام بازپرداخت وام. بدیجلوگیری از  وحاصل از وام خارجی 

ایط قق شرصورت کافی بودن منابع داخلی برای تأمین نیازهای واقعی پروژه های کشور و عدم تح

طره ور مخاگونه توجیه و ضرورتی نداشته و بلکه برای اقتصاد کشذکر شده، استقراض خارجی هیچ 

 آمیز خواهد بود. 

ض ستقراتجربه استقراض خارجی در ایران نشان می دهد مسئولین کشور در هنگام اقدام برای ا -2

 ند و اینااشته خارجی، تحلیل علمی پروژه محور و دقیقی از میزان نیاز صنایع به سرمایه خارجی ند

ش براین پی. بناث شده میزان وام دریافتی با نیاز واقعی صنایع کشور تطبیق نداشته باشدمسئله باع

ی بدست خارج از اقدام برای استقراض خارجی، باید برآورد دقیقی از نیاز واقعی کشور به سرمایه

شد، هر فع بارآورد و در صورتی که نیاز صنایع و واحد های تولیدی کشور توسط منابع داخلی قابل 

عطل م و مگونه اقدام به استقراض خارجی موجب ایجاد مخاطره اقتصادی در هنگام بازپرداخت وا

  ماندن منابع داخلی خواهد شد.

یکی از مهمترین ایرادات استقراض خارجی در ایران، نبود برنامه دقیق جهت مدیریت تخصیص  -3

زی جهت بازپرداخت وام در منابع ارزی حاصل از استقراض و در نتیجه بروز مشکل کمبود منابع ار

بررسی تجربه استقراض خارجی و اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در سررسید بوده است. 

نشان می دهد منشأ مخاطرات استقراض خارجی را نه  -از جمله ایران–کشورهای در حال توسعه 

ت. با توجه به باید جس« بازپرداخت وام ها»و « مدیریت منابع ارزی»در اصل استقراض، بلکه در 

ناگزیر بودن کشورها از بازپرداخت وام های خارجی، آنچه که برای نهاد وام دهنده اهمیت دارد، 

پرداخت اصل و سود وام ها در موعد مقرر است. اینکه در هنگام سررسید بازپرداخت وام ها، کشور 

اقتصادی چه شرایطی را بدهکار از نظر اقتصادی در چه شرایطی قرار دارد و بازپرداخت وام از نظر 

برای کشور مزبور رقم می زند، برای نهاد وام دهنده اهمیت ندارد. بر همین اساس می بینیم 

کشورهای زیادی به علت مدیریت ناصحیح منابع مالی بدست آمده از استقراض خارجی، در هنگام 

بحران بدهی و سایر بازپرداخت وام ها با مشکل کمبود منابع ارزی روبرو شده و این امر سرمنشأ 

بحران های اقتصادی در کشور شده است. نمونه بارز این امر در استقراض خارجی ایران در دولت 

 1374سازندگی به دنبال اجرای برنامه اول توسعه مشاهده شد. مهمترین علت جهش ارزی در سال 

وسعه، دارای بازه زمانی این بود که وام های خارجی اخذ شده در سالهای ابتدایی اجرای برنامه اول ت
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کوتاه مدت بوده اند، اما برای مصارف بلند مدت اختصاص یافتند. در نتیجه در هنگام سررسید وام 

یا  ها، پروژه هایی که تأمین مالی آنها از محل وام های مزبور بوده است، هنوز به بازدهی نرسیده و

بازدهی پروژه های مزبور اقدام به در نتیجه دولت نتوانست از محل باردهی ارزی نداشته اند. 

به دلیل نرسیده پروژه ها به بازدهی و –بازپرداخت وام ها نماید. با توجه به کمبود منابع ارزی کشور 

مدیریت ناصحیح این منابع باعث شد دولت در بازپرداخت وام ها دچار  -کاهش درآمد های نفتی

 جه گردد.مشکل شود و در نتیجه کشور با مشکل بحران ارزی موا

اض استقر که برای توجیه ضرورت-این تجربه نشان دهنده این است که مشکل اصلی اقتصاد ایران 

 گر دراموجود است.  مالیکمبود منابع ارزی نیست؛ بلکه مدیریت منابع  -خارجی مطرح می شود

 جی نهدر کشور مدیریت بهینه و صحیحی صورت نگیرد، استقراض خار مالیزمینه تخصیص منابع 

م، قع واتنها کمکی به حل مشکل منابع مالی نمی کند، بلکه به دلیل ضرورت بازپرداخت به مو

 موجب تعمیق مشکل تأمین مالی و حتی ایجاد بحران ارزی خواهد شد. 

رآمد دفت و ناستقراض خارجی و به تبع آن بدهی خارجی در ایران غالباً تابعی از نوسانات قیمت  -4

ولت به این شکل که کاهش درآمد های نفتی باعث کسری بودجه دهای نفتی دولت بوده است؛ 

رای ها ب شده و کشور را به سمت استقراض خارجی سوق داده است. بنابراین مهمترین محرک دولت

دین ست. بااستقراض خارجی، تأمین منابع ارزی الزم برای جبران کسری بودجه ریالی کشور بوده 

رکزی مدهنده در حسابی در خارج از کشور به نام بانک شکل که منابع ارزی توسط کشور وام 

رجی، ای خاهمنظور شده و بانک مرکزی به دو شکل از این منابع استفاده نموده است؛ برای خرید 

 با نرخی بع رااین مبال  را به شکل دالری پرداخت نموده و برای جبران کسری بودجه خود، این منا

فزایش ا لی وبی انضباطی مانموده است. روشی که غالباً موجبتسعیر نموده و به شکل ریالی مصرف 

ر بخش در نتیجه بر اساس شرایط توجیه پذیری استقراض خارجی که دتورم در کشور شده است. 

ض و ستقرااول بدان اشاره شده است، دولت ها نباید برای تأمین هزینه های داخلی اقدام به ا

 استفاده از سرمایه خارجی نمایند. 

 یو به تبع آن اجرا یاگرچه استقراض خارجبه کشورهای شیلی، آرژانتین و اکوادور نشان داد تجر -5

به شرکت  یمنابع ارز لیو گس ینرخ بهره داخل شیبه واسطه افزا ،یساختار لیتعد یها استیس

مذکور  یو صادرات در کشور ها دیتول شیدر کوتاه مدت موجب کاهش تورم و افزا ،یصادرات یها

در کنار  رندهیوام گ یکشورها در یاستقراض خارج یریپذ هیاما عدم تحقق شروط توج شده است،

، آزادسازی نرخ ارز، لغو کنترل دولت بر در کشور هیلغو کنترل و نظارت دولت بر نقل و انتقال سرما

قیمت ها، تمرکز منابع کشور در شرکت های صادراتی و کاهش هزینه های اجتماعی و رفاهی 

رمایه، بحران ارزی، بحران بدهی، رکود اقتصادی و افزایش تورم و بیکاری در بلند موجب فرار س

آنکه توان بازپرداخت وام  یبه جا یساختار لیتعد یبرنامه ها یبهتر اجرا انیب هبمدت شده است. 
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 یو انباشت بده قیتعم یبرا یرا ارتقا دهد، به سازوکار رندهیوام گ یتوسط کشورها یخارج یها

 شده است. لیتبد یو شکاف طبقات یکاریتورم، ب ،یو به تبع آن بحران ارز یخارج یها

ای هه زمینه اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی بدون توجه ب مشابه نشان دادتجربه در ایران نیز 

هی، در کنار استقراض خارجی و به تبع آن بحران بد ی و شرایط خاص کشورنهادی و ساختار

حران های بو در نتیجه افزایش تورم، بیکاری، شکاف طبقاتی و  70دهه موجب ایجاد بحران ارزی 

جرای ا، شرط IMFاجتماعی در ایران شد. این مسئله نشان می دهد بر خالف ادعای کارشناسان 

 ز سویاسیاست های تعدیل ساختاری نه تنها موجب ایجاد اصالحات مالی و تضمین بازگشت وام 

ها به  کنترل علت اجرای برخی از سیاست ها نظیر لغو نظارت ها وکشور بدهکار نمی شود، بلکه به 

ی زایش بدهای افویژه در مورد تخصیص منابع و انتقال سرمایه و آزادسازی نرخ ارز، زمینه ها را بر

 خارجی و ایجاد مشکل در بازپرداخت بدهی ها فراهم نموده است.
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