
بسمه تعالی

سازمان های پولی و مالی بین المللی

مولفان : 

علی کشاورزی 

حسینعلی رجایی

انتشارات ارسطو 
 )چاپ و نشر ایران(

1396



عنوان و نام پديدآور : سازمان های پولی و مالی بین المللی
 مشخصات نشر : تهران: ارسطو، ۱۳۹۶ .

: ۱۱۶ ص.  مشخصات ظاهری 
 شابک : ۹78-۶00-4۳2-۱5۹-4 

 وضعیت فهرست نويسی : فیپای مختصر
 يادداشت : فهرست نويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است

 يادداشت : مولفان: علی كشاورزی ، حسینعلی رجايی.
 شناسه افزوده : كشاورزی، علی،   ۱۳۶2 -  رجايی، حسینعلی،   ۱۳۶0

 شماره كتابشناسی ملی :  4۶۶۳87۶  

نام كتاب : سازمان های پولی و مالی بین المللی
مولفان : علی كشاورزی - حسینعلی رجايی

ناشر : ارسطو ) چاپ و نشر ايران (
صفحه آرايی، تنظیم و طرح جلد :  پروانه مهاجر

تیراژ : ۱000
نوبت چاپ : اول – ۱۳۹۶ 

چاپ : مديران
قیمت : ۱0000 تومان

 شابک : ۹78-۶00-4۳2-۱5۹-4 
تلفن هاي مركز پخش : ۳50۹۶۱45  –  ۳50۹۶۱4۶  - 05۱

www.chaponashr.ir

انتشارات ارسطو چاپ و نشر ايران



تقدیم به پدر و مادرم

عب��ور باید کرد و هم نورد افق های دور باید ش��د و گاه در 
رگ یک حرف شاید “یک کتاب” خیمه باید زد...

سهراب





فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

پیشگفتار   ...............................................................................................................................................   9

فصل اول: تاریخچه و چگونگی پیدایش سازمان  های پولی و مالی   ......................   11

مقدمه   ...................................................................................................................   13

1-1- سازمان های پولی و سازمان های مالی   .......................................................   14

1-2- تاریخچه پیدایش سازمان های پولی و مالی   ...............................................   14

1-3- گروه بندی سازمان های پولی و مالی بین المللی   .........................................   16

فصل دوم: پول و بازارهای پولی   ......................................................................   19

پول   .......................................................................................................................   21

تاریخچه و پیدایش پول   ........................................................................................   21

2-1- تعریف پول   .................................................................................................   22

2-2- اسكناس   ....................................................................................................   23

2-3- پول تحریري   .............................................................................................   24



عنوان                                                                                                     صفحه

2-4- پول الكترونیكي   .........................................................................................   24

2-5- شبه پول   ....................................................................................................   25

2-6- حجم پول در گردش   ..................................................................................   25

2-7- سرعت گردش پول   ....................................................................................   26

2-8- عرضه و تقاضای پول   ................................................................................   26

2-9- تعادل در بازار پول   ......................................................................................   30

2-10- بازار پول   ..................................................................................................   31

فصل سوم: بازارهای مالی   ..............................................................................   37

مقدمه   ...................................................................................................................   39

3-1- بازار مالی   ...................................................................................................   40

3-2- انواع بازارهای مالی   ....................................................................................   41

3-3- بازار پول   ....................................................................................................   41

3-4- بازار بورس و بازار فرا بورس   ......................................................................   44

3-5- بازار معامالت عمده   ...................................................................................   45

3-6- بازار کارای سرمایه   .....................................................................................   45

3-7- ویژگی های بازار کارا   ..................................................................................   46

3-8- کارایی اطالعاتی   ........................................................................................   47

3-9- بررسی واکنش قیمت سهام در برابر ورود اطالعات جدید   .........................   48

3-10- بازارهاي مالی جهانی   ..............................................................................   48



عنوان                                                                                                        صفحه

3-11- چگونگی تأثیر بازارهاي مالی بر توسعه اقتصادي   ....................................   48

3-12- یكپارچگی جهانی   ....................................................................................   49

فصل چهارم: سازمان های پولی و مالی بین المللی   .............................................   51

مقدمه   ...................................................................................................................   53

54   .................................................................   )IMF( 4-1- صندوق بین المللی پول

 4-2- سیستم رای گیری در صندوق   ...................................................................   60

 4-3- انتقادات وارده بر صندوق بین المللی پول   ..................................................   60

4-4- بانک جهانی   ...............................................................................................   63

4-5- چگونگی  پیوستن  به  بانک  جهانی    ..............................................................   65

4-6- ایران در بانک جهانی   .................................................................................   66

4-7- گروه بانک جهانی   ......................................................................................   66

4-8- مؤسسه مالی بین المللی   ............................................................................   68

4-9- ایران در مؤسسه مالی بین الملل   ...............................................................   69

4-10- سازمان تجارت جهانی   .............................................................................   70

4-11- تفاوت های گات و سازمان تجارت جهانی   ...............................................   71

4-12- اهداف سازمان تجارت جهانی   .................................................................   71

فصل پنجم: سازمان های پولی و مالی منطقه ای   ................................................   75

مقدمه   ...................................................................................................................   77

77   ..............................   ECO 5-1- سازمان همكاری های اقتصادی منطقه ای اکو



عنوان                                                                                                     صفحه

5-2- سازمان همكاری اقتصادی آسیا � اقیانوس آرام   ........................................   80

5-3- موافقت نامه تجارت آزاد آمریكای شمالی   ...................................................   83

5-4- سازمان  همكاری های شانگهای   ................................................................   85

فصل ششم: نظام های ارزی   ...........................................................................   87

مقدمه   ...................................................................................................................   89

6-1- تعریف نرخ برابری ارز   ................................................................................   89

6-2- بازار ارز   .......................................................................................................   91

6-3- عملیات در بازار ارز   .....................................................................................   93

6-4- نظام های ارزی   ...........................................................................................   95

6-5- نظام کنترل نرخ ارز   ....................................................................................   97

فصل هفتم: مسائل پولی و مالی بین المللی   .......................................................   99

مقدمه   .................................................................................................................   101

7-1- جهانی شدن   ..............................................................................................   102

7-2- همگرایی اقتصادی   ..................................................................................   106

7-3- افزایش رقابت بین المللی کشور چین   .......................................................   106

7-4- پولشویی   ..................................................................................................   107

منابع و ماخذ   ...............................................................................................   115



۹

پیشگفتار 

متغیر بودن ش��رایط محیطی و رقابتی بودن بنگاه ها سبب می شود که مدیران و سیاست گذاران 
اطالع کاملی از محیط اطراف خود برای اتخاذ تصمیم مناسب در پاسخ به تغیر شرایط داشته باشند. 
گس��ترش جوامع ابتدایی و پیچیدگی های روز افزون روابط، س��بب پیدایش سازمان هایی با وظایف 
بین المللی جهت س��رو س��امان و نظم بخشیدن به روابط اقتصادی بین کش��ورها گردید. با توجه به 
نیاز کش��ورها برای وضع قوانینی مناس��ب در س��طح بین المللی برای انجام مبادالت پولی و مالی، 

سازمان های پولی و مالی بین المللی جهت انجام این نقش پا به عرصه گذاشته اند.

به همین دلیل وجود درس��ی با عنوان س��ازمان های پولی و مالی برای دانش��جویان رش��ته های 
اقتصاد، حس��ابداری، مدیریت و مالی بسیار ضرورری می باشد. هدف از نوشتن این کتاب آشنا کردن 
دانش��جویان با  نقش س��ازمان های پولی و مالی و کارکرد آن ها می باشد. از این رو در این کتاب در 
ابتدا به تاریخچه و چگونگی پیدایش سازمان های پولی و مالی پرداخته شده است. سپس در دو فصل 
جداگانه بازارهای پولی و مالی و مش��خصات و ویژگی های آنها بررس��ی شده است. در فصول چهار 
و پنج و ش��ش به ترتیب سازمان های پولی و مالی بین المللی، سازمان های پولی و مالی منطقه ای و 
س��ازمان های پولی و مالی تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پایانی کتاب بررسی از 
مهم ترین چالش های پیش روی سازمان های پولی و مالی بین المللی بخصوص موضوع پولشویی به 
رشته نگارش درآمده است. در خاتمه قابل ذکر است که هیچگونه نوشته ای خالی از نقص نمی باشد 
از این رو از همه کسانی که پس از مطالعه کتاب این منت را بر ما گذاشته و ما را از پیشنهادات خود 

بی نصیب نمیگذارند کمال سپاسگزاری را داریم.
کشاورزی و رجائی 

 بهار 1396
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مقدمه

در جوام��ع ابتدایی نیازهای بش��ر محدودتر و س��ازماندهی روابط بین افراد س��اده تر بوده، اما با 
گس��ترش جوامع ابتدایی و افزایش روابط اجتماعی انس��ان ها، نیاز به ساماندهی روابط بین انسان ها 
بیش��تر احس��اس ش��د. اقتصاد در دوره های ابتدایی زندگی بشر ش��كل انفرادی داشته است. هم در 
مقیاس فردی و هم در مقیاس اجتماعی، انسان ها و جوامع در زمان های گذشته با اقتصاد ساده تری 
مواجه بوده اند و " خود مصرفی " نمود بیش��تری داشته است. اما به مرور زمان، با گسترش جوامع و 
پیدایش اجتماعات جدید، رفته رفته " اقتصاد " از ماهیت س��اده خود فاصله گرفته و پیچیده تر ش��ده 
اس��ت و " تولید برای خود " جایش را به " تولید برای تجارت " داده اس��ت. در جوامع اولیه، بش��ر 
محصوالت کشاورزی را برای خود، تولید و مصرف می کرد و پس از آن با به وجود آمدن ابزار تولید 
و به دنبال آن با وقوع انقالب صنعتی و ایجاد تكنولوژی های پیش��رفته تر در زمینه تولید محصوالت 
کشاورزی تغیرات گسترده ای ایجاد شد و سبب افزایش حجم تولیدات کشاورزی گردید. همین امر، 
ماهیت اقتصاد را از شكل ساده به شكل پیچیده و ترکیبی، متحول نمود و تولید برای تجارت، یعنی 
تولید برای غیر، و به منظور کسب درآمد، جای " تولید برای خود " را گرفت. وقتی اقتصاد از خانواده 
بیرون آمد و شكل ملی و اجتماعی به خود گرفت و زمانی که از سطح ملی فراتر رفت و در مقیاس 
بین المللی و جهانی مطرح شد، ضرورت تشكیل سازمان های اقتصادی ملی و بین المللی نیز احساس 
گردید و س��از و کارهای آن تدوین شد. سازمان هایی چون مالیات، بورس، سرمایه گذاری و بانک ها، 
نمونه هایی از این نوع هس��تند. دس��ته ای از این س��ازمان ها، امروزه به سازمان های " پولی و مالی " 

مشهور شده اند.



سازمان های پولی و مالی بین المللی۱4    

1-1- سازمان های پولی و سازمان های مالی

محور فعالیت سازمان های پولی در مورد پول یا دارایی های نزدیک به پول می باشد. سازمان های 
پول��ی، مانند نهادهایی که پول را منتش��ر می کنند، ی��ا نهادهایی که به عن��وان وام آن را در اختیار 
متقاضیان آن قرار می دهند، یا حتی نهادهایی که به عنوان منتش��رکنندگان و توزیع کنندگان اوراق 
قرضه ) مش��ارکت ( اقدام به جمع آوری وجوه نقد از س��طح جامعه می نمایند، امروزه س��ازمان هایی 

تأثیرگذار در ایجاد ثبات یا بی ثباتی اقتصاد جامعه هستند.

اما س��ازمان های مالی، مفهمومی وس��یع تر را در برمی گیرند، در این سازمان ها، پول نه تنها یكی 
از اب��زار اس��ت، بلكه ابزاره��ای دیگری همچون دان��ش و فناوری تولید و تج��ارت، آموزش نیروی 
انس��انی کارآمد، بهره مندی از تكنیک های پیش��رفته اس��تخدام عوامل تولید و بویژه توجه به مقوله 
س��رمایه گذاری ب��ه منظور نیل به " س��ودآوری " ) و نه فعالیت های عام المنفع��ه و خیرخواهانه ( در 
خدمت اهداف س��ازمان قرار دارند. در واقع می توان به این نكته اش��اره داشت که وجه تمایز این دو، 
همان وجه تمایز " پول " و " مال " اس��ت، که در ادبیات اقتصادی، پول اعم از مال اس��ت. در حالی 
که هر دو از ابزارها و ذخایر اقتصادی می باش��ند. از این منظر، س��ازمان های پولی و مالی نیز دارای 
وجه تمایز هس��تند. یعنی سازمان های مالی معمواًل اعم از سازمان های پولی هستند و از آنجا که به 
مرور زمان، فعالیت های اقتصادی پیچیده تر می ش��وند و ب��رای تعدیل امور اقتصادی، پول از کفایت 
الزم برخوردار نمی باشد، بنابراین کارایی مؤسسات و سازمان های مالی در جامعه جهانی کنونی بیشتر 

از سازمان های پولی تخمین زده می شود.

1-2- تاریخچه پیدایش سازمان های پولی و مالی 

با توجه به هرج و مرج پولی حاکم در جهان بعد از جنگ جهانی اول و فلج شدن بازرگانی جهان 
دو مكتب جهانی وجود داش��تند که تالش در سامان بخشیدن به اقتصاد جهان داشتند. یكی مكتب 
نئولیبرالیس��م1 که آمریكا آن را تبلیغ می کرد و دیگری مكتب ارش��ادی و ی��ا برنامه ای که برگرفته 

1. NEOLIBERALISM



 ۱5 فصل اول   یراا و  چ په اهت چامزاس شرایرپ  گرو چ ات چ یرات 

از نظریات و تفكرات کینز اقتصاددان انگلیس��ی بود که با انتش��ار کتاب مهش��ور خود1 اقتصاد جهان 
را از رکود س��نگین ایجاد ش��ده در س��ال 1927 میالدی نجات  می دهد .پیروزی آمریكا و انگلیس 
در جنگ جهانی دوم س��بب شد این دو کش��ور از یک موقعیت ممتاز بین المللی برخوردار شوند و در 
ت��الش برای ایجاد ثبات پولی و مالی برآیند. ل��ذا در اوایل 1943 میالدی، آمریكا طرحی بنام طرح 
وایت )س��فید( منتشر کرد که بر اساس این طرح پیشنهاد شده بود صندوق تثبیت پول ملل متحد با 
مش��ارکت کش��ورهای جهان ایجاد شود. چند ماه بعد کشور انگلیس طرحی بنام طرح کینز را منتشر 
کرد و در آن پیشنهاد نمود اتحادیه تهاتر پول بین المللی ایجاد شود و در نهایت در 21 آوریل 1944 
دو کش��ور بر سر تأس��یس صندوق بین المللی بودجه توافق رس��یدند و با دعوت رئیس جمهور وقت 
آمریكا 44 کش��ور در بروتون وودز در نیوهمپش��ایر توافق نامه تأس��یس صندوق بین المللی پول2 را 
به امضاء رس��اندند و اساسنامه صندوق در 27 دسامبر 1944 تصویب و از اول مارس 1947 میالدی 
صندوق فعالیت خود را آغاز نمود. از دیگر دستاوردهای کنفرانس برتون وودز، پیشنهاد تأسیس بانک 
بین المللی ترمیم و توس��عه3 و تصویب آن بود. ایران نیز یكی از 44 کشور شرکت کننده در کنفرانس 
بود که از طرف ایران، ابوالحس��ن ابتهاج در این کنفرانس حضور داش��ت. نتایج حاصل از کنفرانس 
برتون وودز ایجاد صندوق بین  المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه بود، که بعد ها با عنوان 
بانک جهانی شناخته شد. این بانک با هدف پاسخگویی به مشكالت اقتصادی کشورهای آسیب دیده 
از جنگ تشكیل شد و از نظر طراحان اولیه، وظیفه آن کمک به بازسازی بود و نه توسعه. با بازسازی 
ویرانی های ناش��ی از جنگ جهانی دوم و س��امان یافتن اقتصاد کشورهای مذکور، هدف آن بانک، 
به کاهش فقر در کش��ورهای در حال توس��عه با درآمد متوسط تغییر یافت. با این حال کشورهای در 
حال توسعه ای که در کنفرانس حضور داشتند معتقد بودند که ارجحیت به بازسازی داده شود و منابع 
اندکی جهت اهداف توس��عه ای هزینه شود. در نهایت کشورهای آمریكای التین پیشنهاد کردند که 
در اساس��نامه بانک به طور مساوی روی بازسازی و توسعه تأکید شود. در حقیقت با تأسیس این دو 
نهاد در اواس��ط قرن بیس��تم، عصر تعامل جوامع اقتصادی جهان از طریق سازمان های پولی و مالی 
بین المللی، آغاز می شود. این دو نهاد اولین سازمان های پولی و مالی بین المللی هستند که به منظور 

1. نظریه عمومی اشتغال پول و بهره
2. International Monetary Fund
3. International Bank for Reconstruction and Development


