
] 119 [

اقتصـاددان     چهــــره

فصلنامه تازه های اقتصاد    بهار 1392    شماره 139

آقای رئیس 
نقش پر اهمیت و پر رنگ میرآخور در هیات اجرایی صندوق بین المللی پول

 محمد هادی مهدویان  
 پژوهشگراقتصادی

آقای دکتر میرآخور قریب 20 س��ال مسوولیت و 
مدیریت حوزه گروهی ایران در صندوق بین المللی 
پول را عه��ده دار بوده اند. برای آنان که با الیه های 
متع��دد مدیریتی و نیز ق��درت البی گری صندوق 
بین المللی پول آش��نایی ندارند الزم اس��ت گفته 
ش��ود که این تشکیالت نه تنها به لحاظ مالی بلکه 
ب��ه لحاظ مدیریتی و اثرگذاری بر تصمیمات مالی 
کشورها در سطوح مختلف و بخصوص در سطوح 
عالی، دارای الیه های پیچیده و متعدد تصمیم سازی و البی گری است. به لحاظ حساسیت 
موضوعات مطرح تصمیم سازی در صندوق بین المللی پول در سطوح باال از طریق انتصاب 
نمایندگان کش��وری بس��یار توانا و در سطوح کارشناس��ی از طریق جذب و به کارگیری 
کارشناسان بسیار زبده انجام می شود و از این لحاظ این نهاد مالی بین المللی جایگاه ویژه و 
پیچیده ای در عرصه زمامداری در مالیه و مبادالت پولی بین المللی به خود اختصاص داده 
است. ویژگی عمده ساختار و سازمان مدیریتی صندوق بین المللی پول )و همین طور گروه 
بانک جهانی( در آن اس��ت که برخالف بعضی از ارگان ها و شاخه های سازمان ملل متحد 
نظیر مجمع عمومی این س��ازمان که در آن هر کش��ور دارای یک رای است، در صندوق 
بین المللی میزان رای کش��ورها بر مبنای میزان سهمی است که به آنان اختصاص یافته 
است. میزان سهم تخصیص یافته به کشورها نیز صرف نظر از استثنائات و موارد ویژه، عمدتاً 

براساس میزان سهم کشورها در تولید جهانی تعیین شده است. 
این ویژگی در مالکیت س��رمایه و مدیریت صندوق بین المللی پول که در اساس��نامه 

تش��کیل آن لحاظ ش��ده و بر اساس آن حجم مالکیتی و 
سهمی هرکش��ور به درصد سهم از تولید جهانی محدود 
ش��ده، ویژگی های عمده  ای به ساختار و جایگاه صندوق 
در نظام مالی بین المللی بخش��یده است، که بعضی از آن 
ب��ه عنوان کلوپ کش��ورهای ثروتمند ی��اد می کنند. این 
محدودی��ت اوالً باعث آن اس��ت که صن��دوق بین المللی 
پ��ول تقریب��اً در کلیه  دوره های پ��س از زمان جنگ دوم 
جهانی کم س��رمایه بوده است و لذا ورود رسمی آن برای 
حل بحران ه��ای پولی و مالی همواره به عنوان س��ازمان 
پیش ق��راول و کاتالی��زور مطرح و متصور بوده اس��ت. به 
عب��ارت دیگر صندوق بین المللی هم��واره کوچکتر از آن 
بوده و هس��ت که قادر باشد به تنهایی مسائل و مشکالت 
ناش��ی از بحران های جهانی، منطق��ه ای و ملی را فیصله 
دهد. پیآمد بالفاصله این امر آن است که صندوق می باید 
بسته های سیاس��تی نجات را با کمک سایر سازمان های 
مالی بین المللی و بخصوص ارگان های مالی کش��ورهای 
عمده و بزرگ حل و فصل کند، زیرا س��ایر س��ازمان های 
بین المللی موازی صندوق نیز همانند صندوق کم سرمایه 
و کم ظرفیت برای حل معضالت مالی جهانی هستند. این 
ویژگی در فرآیند تدوین و گفتگو در مورد بسته های نجات 
به صندوق بین المللی پول نقش کاتالیزوری، البی گری و 
اثرگذاری پیچیده ای در سطوح مختلف اعطا می کند که از 

منظر ناظرین بیرونی غیرمتخصص پنهان است.
در ارکان صن��دوق بین المللی پول عالوه بر مجمع آن 
که از روس��ای بانک های مرکزی کشورهای عضو تشکیل 
ش��ده، عمده ترین رکن تصمیم س��ازی، کمیت��ه پولی و 
مالی بین المللی این س��ازمان است که متشکل از روسای 
بانک های مرکزی کش��ورهایی است که نمایندگان آن ها 
در هیات اجرایی صن��دوق عضویت و حضور دارند. هیات 
اجرایی صندوق بین المللی پول دارای 24 کرسی گروهی 
اس��ت که تع��داد نمایندگان اصلی عض��و این هیات طی 

س��ال ها تغییرات جزیی داشته است. کرسی و گروه کشوری ایران، از 7 کشور افغانستان، 
الجزایر، غنا، جمهوری اسالمی ایران، مراکش، پاکستان و تونس تشکیل شده است. علیرغم 
تجدید نظرهای متعدد در سهم کشورها در دهه های اخیر در بین این کشورها که منجر 
به تضعیف مس��تمر سهم ایران شده، ایران کماکان باالترین سهم را در این گروه به خود 
اختصاص داده است. به این اعتبار رئیس هیات نمایندگی ایران در صندوق بین المللی پول 
همواره به عنوان رئیس گروه، عضویت اصلی هیات اجرایی صندوق را به عهده داش��ته و 
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز علی  القاعده عضو اصلی گروه در کمیته 

پولی و مالی بین المللی به حساب می آید. 
هی��ات اجرایی صندوق بین  المللی پول به لح��اظ آن که رکن اصلی تصمیم گیری در 
صندوق بین المللی پول محسوب می شود و نمایندگان کشوری عضو آن با سطوح بسیار 
عالی تصمیم س��ازی در کش��ورهای متبوع خود در تماس اند، جایگاه ویژه ای در صندوق 
بین الملل��ی پ��ول دارد. این هیات به طور رس��می در امور مربوط به صندوق با ریاس��ت 
مدیرعامل صندوق تش��کیل جلس��ه می دهد، اما در زمان های خاص و در زمینه هایی که 
موضوع بحث مس��تقیماً به صندوق مربوط باشد، جلس��ه هیات اجرایی با ریاست یکی از 

اعضای کشوری برگزار می شود.
آقای دکتر میرآخور در طول دوره عضویت در هیات اجرایی صندوق بین المللی برای 
مدت بیش از ده س��ال ریاس��ت داخلی )Dean( هیات اجرایی را نیز عهده دار بودند. به 
اعتبار دارا بودن این س��مت طی سال های طوالنی ایشان نقش بسیار پراهمیت و پررنگی 
در بسیاری از تصمیمات هیات اجرایی صندوق، خصوصاً در سیکل های انتخاب مدیرعامل 
صندوق برعهده داش��ته اند. تاکید بر این موضوع مهم است که مقاطع تعیین مدیرعاملی 
صندوق یکی از معدود مقاطعی است که در نظام یکپارچه 
تصمیم سازی کشورهای صنعتی در صندوق رخنه ایجاد 
می کند، زیرا تک تک کش��ورهای صنعتی در این مقطع 
مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع به حساب می آیند. به این 
دلیل در س��یکل انتخاب مدیرعامل صندوق، کشورهای 
صنعتی به شدت نیازمند تعیین َحَکم برای احتراز از آشکار 
شدن اختالف نظرهای خود هستند. آقای دکتر میرآخور 
حداقل در سه دوره سیکل انتخاب مدیران عامل صندوق 
بین المللی پول نقش بسیار قوی به عهده داشتند و در یک 
مورد نیز به طور بسیار موثری در تعیین مدیرعامل صندوق 

نقش پررنگی ایفا کردند.
نقشی که آقای دکتر میرآخور طی دوره نمایندگی ایران 
در هی��ات اجرایی صندوق به عهده داش��تند بس��یار فراتر از 
ظرفیت کشوری و کرسی کشورهای متبوع خود بوده است. 
دلیل این امر آن اس��ت که ایش��ان از ویژگی های شخصیتی 
مثبت بس��یار باالیی برخوردار بوده است. یکی از ویژگی های 
بس��یار ممتاز ایشان نگاه پربعد به مسائل و مشکالت، همراه 
با بی طرفی و س��عه صدر و عدالت اس��ت. توانایی و ظرفیت 
باالی آق��ای دکتر میرآخور در این زمینه ها باعث ش��ده که 
ایشان از قدرت اجماع سازی باالیی برخوردار باشد تا بتوانند 
مسائل و مشکالت پیچیده را با استدالل و منطق حل و فصل 
 )Dean( کنند. در تمام س��ال هایی که ایشان نقش ریاست
هیات اجرایی صندوق را به عهده داش��تند با ظرفیت بسیار 
باالیی مس��ایل و مشکالت این موسسه بزرگ را حل و فصل 
می کردند و غالباً ایشان به عنوان مرجع بی طرف مورد پذیرش 
در زمینه های اختالف��ی، مورد رجوع قرار می گرفته اند. آقای 
دکتر میرآخور از قوه اقناع، نفوذ و بس��ط کالم و عمق فکری 
باالیی برخوردار اس��ت و این ویژگی ها همراه با تسلط کامل 
و مثال زدنی ایش��ان به زبان انگلیسی جایگاهی را در هیات 
اجرایی صندوق به ایش��ان داده بود که کمتر عضوی از هیات 

اجرایی صندوق از آن برخوردار بوده است. 

در تمام سال هایی که ایشان نقش 
ریاست )Dean( هیات اجرایی 

صندوق را به عهده داشتند با 
ظرفیت بسیار باالیی مسایل و 

مشکالت این موسسه بزرگ را حل 
و فصل می کردند و غالباً ایشان به 

عنوان مرجع بی طرف مورد پذیرش 
در زمینه های اختالفی، مورد 

رجوع قرار می گرفته اند. آقای دکتر 
میرآخور از قوه اقناع، نفوذ و بسط 

کالم و عمق فکری باالیی برخوردار 
است و این ویژگی ها همراه با 

تسلط کامل و مثال زدنی ایشان 
به زبان انگلیسی جایگاهی را در 
هیات اجرایی صندوق به ایشان 

داده بود که کمتر عضوی از هیات 
اجرایی صندوق از آن برخوردار 

بوده است.
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